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Sammanfattning 

Bakgrund: Allt fler personer med en intellektuell funktionsnedsättning skaffar barn. Detta 

kräver fungerande metoder för att stötta dem i sitt föräldraskap om de är i behov av det. Syfte: 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka kunskapsläget gällande metoder för formellt 

föräldrastöd till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och vad de har gett för 

resultat för föräldraskapet. Metod och material: En litteraturöversikt har genomförts av 

artiklar som valts ut via en systematisk litteraturgenomgång med hjälp av utvalda inklusions- 

och exklusionskriterier i två elektroniska databaser, Social Services Abstracts och PsychInfo. 

Det insamlade materialet har analyserats både tematiskt och teoretiskt. Resultat: 17 artiklar 

valdes ut som sammanställdes i Tabell 1. Analys: De teman som identifierats är Upplevelser, 

Metoders uppbyggnad & anpassning, samt Kommunikation. De teoretiska begrepp som 

används är Self-modeling, SM, och Känsla av Sammanhang, KASAM. Slutsatser: 

Forskningen visar att föräldrastöd har en positiv inverkan på föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättnings föräldraförmåga, samt att både föräldrar och professionella generellt är 

nöjda med stödet, samtidigt som det finns utvecklingsområden. Det efterfrågas mer 

omfattande studier och mer barnperspektiv i metoderna. Diskussion: I avsnittet diskuteras den 

föreliggande studiens frågeställningar, jämförelse med fyra andra litteraturstudier, 

föreliggande studies för- och nackdelar samt barnets bästa. För fortsatt forskning förordas att 

identifiera enskilda komponenter som bidrar till resultatet av metoderna och undersöka 

tidsaspekter av stöden. 

 

Nyckelord: Intellektuell funktionsnedsättning, föräldrar, föräldrastöd, föräldraförmåga 
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Abstract 

Background: There is an increase of people with an intellectual disability that are having 

children. This calls for functioning methods to support them in their parenting skills should 

they be in need of it. Purpose: The purpose of the present study was to examine the results of 

current research regarding methods for formal parenting support to parents with intellectual 

disabilities and how the results has affected their parenting ability. Method and material: A 

literature review of articles identified by a systematic literature search with chosen inclusion- 

and exclusion criterias in two digital databases, Social Services Abstracts and PsychInfo. The 

collected data has been analyzed both thematically and theoretically. Result: 17 articles were 

identified as relevant and were compiled in table 1. Analysis: The themes that were identified 

are Experiences, Methods construction & adaptation, and Communication. The theoretical 

concepts used were Self-modeling, SM, and Sense of Coherence, SoC. Conclusions: 

Research has shown that formal parenting support has a positive impact on parents with ID:s 

parenting ability, and that both parents and professionals are generally satisfied with the 

support, whilst there are areas that can be improved. There is a request for more extensive 

studies and a larger focus on the perspective of children in the methods. Discussion: In this 

section there is a discussion about the purpose of the study, a comparison with other literature 

reviews, the strengths and weaknesses of the study, and the best interests of children. For 

further research this study recommends identification of specific components that contribute 

to the results of the methods and explore the time aspect of the supports. 
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1. Inledning 

Det finns en ökad integrering av personer med intellektuell funktionsnedsättning i samhället 

vilket medfört att antalet av dessa personer som får barn ökat allt mer (Rao, 2013, s. 691). 

Det finns en oro i och med detta, då det visat sig att ett oproportionerligt antal föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning är aktuella hos socialtjänsten och i domstol (Booth, Booth 

& McConnell, 2005, s. 355). Denna ökning, tillsammans med effekterna av eventuell 

försummelse och de resurser som en inblandning av socialtjänsten kräver, belyser 

nödvändigheten av mer kunskap och medvetenhet angående föräldrarnas speciella behov och 

det tillgängliga stöd som finns (Rao, 2013, s. 691-692). 

 

Historiskt har föräldrar med funktionsnedsättningar, speciellt föräldrar med intellektuella 

eller psykiska funktionsnedsättningar, generellt ansetts olämpliga för att fostra barn 

(Holgersson, 2008, s. 59-60). För att hindra bland annat personer med funktionsnedsättningar 

att skaffa barn i Sverige användes steriliseringslagen som trädde i kraft 1934. Antagandet att 

förmågan att ta hand om barn var bristande bland dessa personer var en av anledningarna till 

tvångssteriliseringarna. Andra orsaker till sterilisering kunde vara att personer uppvisade 

“asocialt beteende” och för att deras arvsanlag inte skulle föras vidare. Det beräknas att cirka 

17 000 personer blev tvångssteriliserade i Sverige fram till 1975 (Holgersson, 2008, s. 59-

60). Sedan dess har utvecklingen i Sverige lett till allt fler rättigheter och bättre 

levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar. En viktig roll i detta har den, sedan 

1960-talet, allt mer växande handikapprörelsen. I denna rörelse har ord som “delaktighet” och 

“självbestämmande” varit centrala. För att garantera personer med funktionsnedsättningar en 

god service, delaktighet i samhället och juridiska rättigheter som tidigare saknats, trädde lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft (Hindberg, 2003, s. 

50-54). I och med lagstiftningen kan det tänkas att det har skett en förändrad syn på personer 

med intellektuell funktionsnedsättning och att de har integrerats mer i samhället än vad som 

tidigare varit möjligt för dem. Det kan exempelvis ha skapat fler möjligheter för dem att 

skaffa och uppfostra barn. 

 

Möjligheten att få bilda familj är en mänsklig rättighet. Förenta Nationernas (Ds, 2008, s. 25) 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en konvention som bland 

Sverige har antagit. Den har som syfte att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 

får sina mänskliga rättigheter upprätthållna och respekterade. I konventionens 23 artikel (Ds, 

2008, s. 70-71) står det att länder som antagit denna ska säkerställa att dessa personer inte 

diskrimineras gällande bland annat familjefrågor och föräldraskap. Det står vidare att 

personer med funktionsnedsättning ska erbjudas stöd i att fostra sina barn (Ds, 2008, s. 70-

71). Det kan tänkas att det är en svår konvention att arbeta utifrån om det inte finns anpassat 

stöd att tillgå om funktionsnedsättningen orsakar hinder i föräldraskapet. Enligt en 

undersökning som Myndigheten för delaktighet (2017, s. 5) har genomfört bland 1054 

föräldrar med olika former av funktionsnedsättningar, upplever 33 procent av respondenterna 

att de har eller har haft behov av stöd i sitt föräldraskap på grund av sin funktionsnedsättning. 

Av dessa har endast 10 procent uppgett att de fått det stöd som de har varit i behov av 

(Myndigheten för delaktighet, 2017, s. 7). 

 

Trots att många föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan ta hand om sina barn på 

ett adekvat sätt, finns det dem som har svårigheter i detta och bedöms inte uppnå samhällets 

förväntningar i detta avseende. I flertalet länder i världen finns tecken på att endast en del av 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan ta hand om sina barn på ett lämpligt sätt 

(Llewellyn, Matthews & Wade, 2011, s. 419-420). Willems, de Vries, Isarin och Reinders 

(2007, refererad i Llewellyn, Matthews & Wade, 2011, s. 419-420) genomförde en studie 
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med 1549 rekryterade föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning där professionella 

bedömde deras föräldraförmåga. 33 procent av dessa föräldrar bedömdes att de tog hand om 

sina barn på ett adekvat sätt medan 51 procent inte ansågs göra det och 16 procent inte kunde 

bedömas. 

 

Det aktuella ämnesområdet och den föreliggande studien är av hög relevans för socialt arbete 

eftersom två viktiga målgrupper inom området är barn och människor med 

funktionsnedsättningar. Praktiken strävar efter att arbeta på evidensbaserade grunder och det 

behöver säkerställas att det finns evidensbaserat stöd att tillgå för föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning om de är i behov av det för att kunna fostra sina barn. För att kunna 

uppnå detta behövs stöd i forskning. Att arbeta förebyggande för föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning kan göra att eventuella framtida interventioner kan undvikas. Därför 

kan det vara lämpligt att undersöka vilken typ av formellt föräldrastöd som finns tillgängligt 

för dem i nuläget och vad detta har resulterat i för att fastslå vilken utgångspunkt de 

professionella har samt vad som kan utvecklas metodmässigt. I föreliggande studie består 

målgruppen av biologiska föräldrar som blivit diagnostiserade med intellektuell 

funktionsnedsättning och varit involverade i någon form av formellt föräldrastöd. 

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att undersöka kunskapsläget gällande metoder för 

formellt föräldrastöd till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och vad 

metoderna har gett för resultat för deras föräldraskap. Syftet uppfylls genom att besvara dessa 

frågeställningar: 

● Vad visar forskningen när det gäller olika föräldrastödsmetoder och dess påverkan på 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning utifrån föräldraskap? 

● Hur har metoderna upplevts av föräldrarna och de professionella? 

● Vad har enligt forskningen inte fungerat med metoderna, och vad efterlyses när det 

gäller föräldrastöd?  

 

3. Definitioner och bakgrund 

Nedan redovisas definitioner och bakgrund. Det är kunskaper som är nödvändiga för att 

förstå målgruppen och studiens sammanhang. Först redovisas information om diagnosen 

‘intellektuell funktionsnedsättning’, vidare definieras ’föräldrar’ och sedan kommer 

information om vad ‘föräldrastöd’ kan innebära och vad det generellt har gett för effekter. 

Slutligen framförs information om barns rättigheter. 

 

3.1. Intellektuell funktionsnedsättning 

Intellektuell funktionsnedsättning, som härefter benämns som IF, är inte någon fysisk eller 

psykisk sjukdom. Att ha IF innebär en nedsatt intelligens samt sämre förmåga inom 

åtminstone två av områdena teoretisk, social och praktisk förmåga (American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities [AAIDD], 2010, s. 11). Till följd av IF uppstår 

svårigheter i att dra slutsatser, lösa problem, planera, lära sig av nya erfarenheter och det 

finns en brist i omdömesförmågan. Svårigheter finns även i den adaptiva förmågan, vilket 

innebär att personen får en utvecklingsmässigt lägre nivå av personligt oberoende och socialt 

ansvarstagande mot vad som förväntas. Det finns ett behov av fortlöpande stöd då 

svårigheterna i den adaptiva förmågan annars begränsar personen i vardagliga aspekter, som 

exempelvis självständighet och delaktighet i det sociala livet, inom flera livsområden 

(Habilitering & Hälsa, 2015). Vidare har personer med IF svårigheter med abstrakt tänkande 

som bland annat innebär försämrad förmåga att tänka ut konsekvenser. Det tar även längre tid 
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för personen att lära sig nya saker och denne kan ha ett annorlunda sätt att visa känslor på 

(1177 Vårdguiden, 2016). Ett kriterium är att den adaptiva förmågan hos en person ska ha 

blivit nedsatt före 16 års ålder för att denne ska kunna diagnostiseras med utvecklingsstörning 

(jmf AAIDD, 2010, s. 1). Det är av anledningen att vuxna personer som får skador som 

påverkar intellektet fortfarande har kunskaper med sig som denne lärt sig i tidigare ålder. 

Detta är till skillnad från barn och ungdomar som inte får med sig den kunskapen om de har 

svårigheter redan från tidig ålder (Granlund & Göransson, 2011, s. 13). 
 

Det finns tre olika nivåer av IF som innebär olika mycket svårigheter i vardagen. Den första 

är den lindriga nivån. Personer inom denna nivå klarar det mesta på egen hand men kan 

behöva stöd med en del praktiska sysslor som att exempelvis sköta ekonomin. Det kan vara 

svårt att uppmärksamma huruvida en person har lindrig IF innan denne börjat skolan och får 

högre krav på sig. Nästa är den måttliga nivån och innebär att personen för det mesta kan tala 

och förstå det som är enkelt och associerat med vardagslivet. Det kan finnas behov av stöd 

för att försäkra att personen mår bra och får stöd i att exempelvis handla mat och kläder samt 

hålla tider. Att ha svår IF är den sista nivån. Inom denna nivå kan personen inte kommunicera 

med hjälp av muntligt tal utan förmedlar det denne vill med hjälp av kroppen, ljud och 

ansiktsuttryck. Det finns behov av bekanta människor som hjälper personen att bli förstådd av 

andra. De två sistnämnda nivåerna går att identifiera redan i tidig ålder då hela barnets 

utveckling påverkas av funktionsnedsättningen (Intellektuell funktionsnedsättning, 2016). IF 

är inte någon sjukdom och inte går att bota, men det går att kompensera de svårigheter som 

uppkommer genom träning, nya erfarenheter och upplevelser (1177 Vårdguiden, 2016). Med 

adekvat, individanpassat stöd kan personen förbättra sina kunskaper och sina möjligheter till 

att vara delaktig inom olika livsområden. I vissa fall är syftet med stödet att behålla funktion 

eller minska progression (AAIDD, 2010, s. 7).  

 

Det finns ett flertal orsaker till att en person kan få IF, samtidigt som det inte går att avgöra 

orsaken alla gånger. Några av orsakerna kan vara ärftlighet, skador under och efter 

förlossning i form av exempelvis syrebrist samt svält och psykisk understimulans. Med 

ärftlighet menas att det har uppstått en skada på generna som förts vidare från föräldrarna till 

barnet. Svält kan orsaka näringsbrist som i sin tur kan leda till hjärnskada. Det kan vidare 

finnas andra orsaker som uppkommer redan under fostertiden. Ibland kan det exempelvis 

hända att celler får för många, alternativt för få, kromosomer under celldelningen. Downs 

syndrom är ett exempel på när personen har en kromosom för mycket. Vidare kan det uppstå 

genmutationer under graviditeten, vilket innebär förändringar av arvsanlaget som bland annat 

kan leda till IF. Det påverkar även ifall modern dricker alkohol eller får en ovanlig infektion 

under graviditeten (1177 Vårdguiden, 2016).  

 

3.2. Föräldrar och föräldrastöd 

I föreliggande studie likställs “föräldrar” med “biologiska föräldrar” men benämns endast 

som föräldrar. Enligt Nationalencyklopedin, NE, (2018) är “biologiska föräldrar” den kvinna 

och man som har skapat barnet. Ett barns juridiska föräldrar behöver nödvändigtvis inte vara 

dess biologiska föräldrar, till exempel vid situationer där barnet blivit adopterat 

(Nationalencyklopedin, 2018). Föräldrastöd innebär att föräldrarna får kunskaper om barnets 

hälsa och utveckling genom en utvald aktivitet som bestäms utifrån behov. Det handlar om 

barnets emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och denna aktivitet är till för att stärka 

familjens sociala nätverk och relation till varandra (Länsstyrelsen Örebro Län, u.å.). Denna 

definition av föräldrastöd är den som kommer att användas i föreliggande studie. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014, s. 7) kan samhället erbjuda strukturella stöd som exempelvis 

föräldragrupper och föräldrastödsprogram. Beroende på barnets utveckling kan stödet 
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behövas olika mycket och i olika former (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 7). Då föräldrarna 

anses vara de som kan mest om sina egna barn ska deras och barnens behov påverka och 

styra stödets utformning. Den största anledningen till att föräldrar efterfrågar stöd är för att 

komma i kontakt med andra föräldrar för att kunna diskutera föräldrafrågor med dem 

(Folkhälsomyndigheten, 2014 s, 11-12). Enligt Folkhälsomyndigheten (2014, s. 25) har 

internationella utvärderingar av föräldrastödsprogram visat positiva resultat, på kort sikt. 

Familjer med problematik har, efter att de deltagit i föräldrastödsprogram, utvecklat positiva 

samspel med sina barn och har en tydligare kommunikation med dem. Föräldrastödsprogram 

kan minska beteendeproblematik hos barn, stärka föräldrarna i sitt föräldraskap samt reducera 

föräldrastress, ångest och depression. Utvärderingar av svenska föräldraprogram har även 

bekräftat detta. Skillnaden mellan de vanligaste föräldrastödsprogrammen är små och 

utvärderingar tyder på att föräldrarnas och barnens framsteg håller i åtminstone ett år efter 

deltagande i någon av dessa (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 26). 

 

3.3. Barnets rättigheter 

Enligt Barnkonventionen artikel ett (2009, s. 14) avses varje person under 18 år som ett barn 

(Barnkonventionen, 2009, s. 14). Föreliggande studie kommer att utgå från samma definition. 

I Barnkonventionens sjunde artikel (2009, s. 16) beskrivs det att varje barn har rätt till, i den 

utsträckning det är möjligt, att veta vilka dennes föräldrar är och att få bli omvårdat av sina 

föräldrar. Det står vidare, i artikel två (2009, s. 14), att konventionsstaterna ska säkerställa att 

alla rättigheter som står i konventionen ska gälla för varje barn oavsett barnets eller 

vårdnadshavares “...ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt” 

(Barnkonventionen, 2009, s. 14). I Föräldrabalken (FB) 6 kapitlet §2a beskrivs det även att 

vid samtliga beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. 

Vid bedömningen ska bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med sina 

föräldrar särskilt beaktas (Föräldrabalken, 6 kap., §2a). Utifrån de juridiska rättigheter barn 

har, går det att dra slutsatsen att barn har en juridisk rätt att få bli omvårdat och ha god 

kontakt med sina föräldrar, såvida inte det strider mot barnets bästa. Enligt lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, §2 ska omhändertagande av barn beslutas om 

det till exempel råder brister i omsorgen eller något annat i hemmet som kan vara en påtaglig 

risk för barnets hälsa eller utveckling (lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga). Detta betyder att det kan bedömas att barnets bästa är att bo någon annanstans om det 

råder för allvarliga brister i hemmet trots barnets rätt till sina föräldrar. 

 

4. Tidigare litteraturstudier 

I följande avsnitt presenteras fyra tidigare litteraturstudier på näraliggande områden. De 

kommer att fungera som jämförelsematerial i diskussionen till föreliggande studie. 

 

4.1. “Review of parent training interventions for parents with intellectual 

disability” 

Wade, Llewellyn och Matthews (2008, s. 353) utförde en litteraturstudie där sju artiklar 

inkluderades som utfört studier om föräldrastöd till föräldrar med IF. Resultaten är indelat i 

tre kategorier; effekter av träning, framtida interventioner samt kontextuella faktorer 

relaterade till interventioners framgångar. Under den förstnämnda kategorin påvisade två av 

studierna att det var en signifikant skillnad mellan föräldrars kunskaper och/eller beteende 

efter utförd intervention. Även de andra fem studierna menade att föräldrar kunde lära sig och 

öka prestandan av valda färdigheter och uppgifter (Wade et al., 2008, s. 353). Vidare 

framkom det att majoriteten av föräldrarna i studierna fortfarande lyckades utföra 



 

5 
 

färdigheterna eller aktiviteterna minst 80 procent av tiden ända upp till två år efter avslutad 

intervention. Alla studier använde strategier som tidigare ansetts ge goda resultat i att 

generalisera färdigheter men det var endast två studier som studerade generaliseringen. Dessa 

två kom fram till att det inte skedde någon generalisering mellan färdigheter som handlade 

om att ta hand om barnet i de fallen det förekom material för självundervisning. Det förekom 

inte heller någon generalisering mellan aktiviteter utförda under interventionen och sådana 

som inte ingick i träningen (Wade et al., 2008, s. 360). Resultatet från de fem studierna som 

undersökte barnets mående var att föräldrastöd ökade barnets välmående och minskade 

oönskat beteende. Under den andra kategorin framkom det alla studier använde sig av 

strategier med fokus på undervisning om beteende som visat positiva resultat i användandet 

med föräldrar med IF. Det kunde exempelvis vara upprepande praktik. Två studier jämförde 

olika sätt att angripa, antingen fick föräldrarna lära sig genom självundervisande manual med 

bilder eller samma manual fast tillsammans med ljudband. De föräldrar som inte nådde 

kriterierna med endast manualen nådde dem när de fick stöd av ljudband, vilket diskuterades 

kunde tyda på att vissa föräldrar med IF behövde fler än endast ett tillvägagångssätt. Home 

Learning Programme, HLP, påvisade signifikant förbättring gällande föräldrarnas kunskaper 

om hälsa och akuta situationer (Wade et al., 2008, s. 361). Det framkom positiva resultat vid 

användningen av lektionsböcker vilket bekräftade hypotesen att självundervisande manualer 

kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till att lära ut färdigheter till föräldrar med IF. Dock 

påverkade detta föräldrarna med lägre läskunnighet som inte fick samma positiva resultat vid 

användningen av manualerna. Det kunde då, som tidigare nämnts, finnas behov av att 

kompensera med ytterligare ett angreppssätt. Angående intensiteten av träningstillfällena blev 

resultatet att det behövdes mellan 3.5-5.5 sessioner för att uppnå kriterierna för en färdighet. I 

den sistnämnda kategorin diskuterades det att kontextuella faktorer kunde ha påverkat 

resultaten, speciellt i de fall där interventionen inte lyckades. Det kunde exempelvis bero på 

förälderns psykiska mående, begränsat socialt stöd eller om föräldern deltog i någon annan 

intervention samtidigt (Wade et al., 2008, s. 361-362). Sammanfattningsvis framkommer det 

att hemmabaserade interventioner leder till ökad föräldraförmåga. En studie som jämförde 

grupper var positiv till användandet av läroplansbaserade instruktioner och en kombination 

av stöd i både grupp och individuellt. Vidare fanns det forskning som påvisade att kontexten 

spelar roll för övning av föräldraförmågor, men forskningen var inte specifikt för föräldrar 

med IF, utan för föräldrar generellt. I denna forskning diskuterades det därför vara svårt att 

ändra den generella uppfattningen att negativa utfall av interventioner beror på att föräldrarna 

är inkapabla till att vara föräldrar, istället för att se de kontextuella påverkningarna. Det finns 

även behov av mer omfattande forskning med fler respondenter för att styrka och bredda den 

redan existerande forskningen. I dagsläget består forskning till mesta dels av små grupper 

med respondenter, men som ändå har gett mer djupgående information (Wade et al., 2008, s. 

363). 

 

4.2. “Parenting training for intellectually disabled parents: A Cochrane 

systematic review” 

Coren, Thomae och Hutchfield (2011, s. 432) har utfört en Cochrane/Campbell systematisk 

översikt av evidensen på effekten av föräldraträning för föräldrar med IF. Coren et al. (2011, 

s.  432) undersöker partiskhet, kvalitet och effekt i de utvalda studierna. Översikten innehåller 

tre studier med randomiserade kontrollerade studier (RCT) som design vilket innebär att 

deltagarna slumpmässigt valts ut till antingen gruppen som genomgår en metod eller till en 

kontrollgrupp. Att artiklarna skulle vara RCT-studier berodde på att de skulle vara jämförbara 

med varandra. Den första av studierna var hemmabaserad och lade fokus på praktiska, 

dagliga barnomsorgsrutiner såsom blöjbyten, toaletträning och matande. Utbildade 

föräldratränare besökte 22 mödrar med IF och gav verbala instruktioner, visuella hjälpmedel 
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och feedback till mödrarna för att ta hand om sina småbarn. Den andra studien gick ut på att 

40 mödrar med IF träffades en gång i veckan i små grupper ihop med en socialarbetare. 

Träningen fokuserade på interpersonella förmågor, information om funktionsnedsättningen 

och realistiska förväntningar. I träningen ingick även utflykter till olika typer av centrum för 

stöd och hjälp. Den tredje studien använde Home Learning Program och i den deltog 63 

föräldrar med IF. Programmet var utformat för att utrusta föräldrarna med kunskap och 

färdigheter om faror i hemmet, olyckor och sjukdomar i barndomen. Detta utfördes av en 

tränad föräldrautbildare som besökte föräldrarna hemma och gick igenom enkla häften med 

information ihop med föräldrarna en gång i veckan. I samtliga studier ingick en 

kontrollgrupp. Studierna, enligt Coren et al. (2011, s. 439), visade på signifikanta 

förbättringar i föräldraförmågan, dock var studierna för begränsade för att kunna generalisera 

resultatet. Studiernas kvalitet bedömdes som låg till medium med en viss risk för partiskhet. 

Vidare lyfts det fram att det krävs större RCT-studier med mer detaljerad information om 

inklusion för att kunna generalisera. Utifrån studierna i denna översikt är det svårt att tyda 

vilka komponenter som skapat den positiva effekten i föräldrastöden. Det kan bero på vem 

som utför stödet, huruvida den är hemmabaserad eller inte och om det ska utföras i grupp 

eller individuellt. Evidensen skulle således dra nytta av att göra utvärderingar löpande under 

processen av föräldrastödsprogrammen (Coren et al., 2011, s. 439). 

 

4.3. “A systematic review of interventions to promote social support and 

parenting skills in parents with an intellectual disability” 

Wilson, McKenzie, Quayle och Murrays (2013, s. 9) litteraturstudie bestod av sju studier och 

delades in i två områden; sociala relationer och lärande av att ta hand om barn. Gällande 

sociala relationer bedömdes gruppinterventioner för att öka självbilden hos föräldrar samt 

kvaliteten på relationerna med deras barn och andra i omgivningen fungera hos föräldrar med 

IF. Det uppmärksammades dock att det kunde finnas behov av att delta i flera 

gruppinterventioner då det kunde vara svårt att förbättras efter endast ett tidsbegränsat antal 

sessioner. Det visade inte heller någon förbättring i bland annat deras känslor för barnet eller 

uppfattning av barnets förmågor. För att öka chansen till att generalisera kunskapen 

föräldrarna lärde sig i grupperna, fick de läxa varje vecka som de skulle utföra i det egna 

hemmet (Wilson et al., 2013, s. 9-14). I studier angående lärandet av att ta hand om barn 

användes bland annat självundervisande material med illustrerande manual och förenklad 

text. Föräldrarna fick instruktioner om att använda manualen när de skulle utföra färdigheten 

som illustrerades. Interventionen visade positiva resultat hos nio av tio föräldrar. Föräldrarna 

uppgav positiva svar när de fick svara på frågor angående deras upplevelser av 

interventionen. En annan studie använde sig av självundervisande material tillsammans med 

ljudband. Tränaren och föräldern lyssnade tillsammans på banden som hänvisade till 

manualen. Slutsatserna som drogs var att självundervisande material var effektiv hjälp för nio 

av tio föräldrar upp till fyra månader efter avslutad träning. Det är dock inte klart vilken 

utsträckning materialet hjälpte då frekvensen av användandet inte undersöktes. Vidare, en 

studie som fokuserade på den kontextuella anpassningen av en intervention visade signifikant 

minskning i frekvensen av dagligt besvär och intensitet i barnets beteende samt ökade deras 

känsla av kompetens som förälder. Föräldrarna upplevde att de överlag var nöjda med 

interventionen (Wilson et al., 2013, s. 15). Home Learning Programme, HLP, som hade till 

syfte att öka kunskapen och färdigheterna för att hantera faror i hemmet, olyckor och 

sjukdom hos barnet ansågs framgångsrik. Tränaren höll kontakt med föräldern varje vecka 

för att följa upp utvecklingen. Siffrorna vid uppföljning var dock låga och effekten efter 

avslutad intervention bör undersökas vidare. En intensiv beteendebaserad intervention ansågs 

mer effektiv än de mindre intensiva, som vid användningen av läroplaner. Det var inte någon 

av studierna som utvärderade användningen av läxor men svaren från två av föräldrarna 
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antydde att de ansåg att det var hjälpsamt. Sammanfattningsvis gick det inte att dra några 

slutsatser i studien men det fanns antydningar till att alla interventioner var framgångsrika för 

en del av föräldrarna. Dock fanns det flera faktorer som kunde tänkas påverka resultaten 

(Wilson et al., 2013, s. 16-17). 

 

4.4. “Parent education for adults with intellectual disability: A review and 

suggestions for future research” 

Knowles, Machalicek och Van Norman (2015, s. 336) har genomfört en litteraturstudie om 

föräldrastödsprogram till föräldrar med IF. Översikten innehåller 13 studier och diskuterades 

i relation till bland annat deltagare, miljö, generella procedurer i programmen och 

målinriktade beteenden. Överlag hade samtliga studier gett goda resultat för föräldrarna. 

Knowles et al. (2015, s. 345) problematiserar dock att det saknas operationaliserade 

definitioner av diagnosen ‘intellektuell funktionsnedsättning’ i studierna och detta behövs för 

att metoderna ska kunna vara replikerbara. Det saknas även allmängiltig uppfattning i 

forskningen kring vilka som ‘bör’ delta i dessa program. Tydliga instruktioner av studierna 

behövs även för att studierna ska kunna vara replikerbara. Många av dessa studier 

inkluderade inte heller ‘observation av barn’ som en beroende variabel. Endast tre studier 

innehöll observationer av vad metoden gav för resultat för barnet. Majoriteten av studierna 

hade program som ska utföras i hemmet, däremot saknas beskrivningar av hur miljö kan 

påverka effekten av programmet. Vidare är det viktigt, enligt Knowles et al. (2015, s. 345), 

att det behöver urskiljas vilka komponenter som gör att en metod är effektiv. Detta kan göras 

genom att beskriva och analysera de olika komponenterna separat från varandra, vilket 

saknas i dessa studier. Det är också en problematik att metoderna är för olika, vilket innebär 

att det blir för utmanande att försöka jämföra dem. Slutligen skriver Knowles et al. (2015, s. 

345) att föräldrastödsprogrammen är välmenande. Det behövs dock strategier för att främja 

och bedöma generella demonstrationer av det målinriktade beteendet. Detta kan förbättra och 

utveckla vidare forskning om stöd till föräldrar med IF. 

 

4.5. Summering av tidigare litteraturstudierna 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de tidigare litteraturstudierna har dragit 

slutsatser om att de flesta formella föräldrastöden för föräldrar med IF har varit 

framgångsrika. Det som behöver utvecklas inom föräldrastöden är att undersöka vilka 

komponenter som har gjort metoderna framgångsrika. Dock antas det att hemmabaserade 

program och hjälpmedel är effektiva. Det efterfrågas även mer forskning inom området med 

större undersökningsgrupper för att kunna generalisera resultaten. 

 

5. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens metod att redovisas. Det inleds med en beskrivning av hur 

en litteraturstudie genomförs. Sedan redovisas studiens inklusions- och exklusionskriterier 

samt urval. Efter det, redogörs analysmetodens tillvägagångssätt, vilka består av en tematisk 

analys och en teoretisk analys. Det följs av hur de utvalda artiklarna har granskats utifrån 

källkritik och sedan validitet och reliabilitet samt överförbarhet och trovärdighet. 

Metodavsnittet avslutas med studiens etiska överväganden. 

 

5.1. Litteraturstudie 

En litteraturstudie är en metod som är systematisk, tydlig och reproducerbar som används för 

att identifiera, utvärdera och framställa det nuvarande forskningsläget baserat på publicerade 

originalverk av forskare. Att forskningen ska vara original och av hög kvalitet är en försäkran 

att resultatet av litteraturstudien är korrekt då det inte involverar en annan persons tolkning 
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förutom den som litteraturstudiens författare själv gör. Forskningen kan vara utifrån olika 

professioner och områden, exempelvis socialt arbete, psykologi, hälsa, utbildning samt 

juridik (Fink, 2005, s. 3). En litteraturstudie består av sju steg. Det första steget innebär att 

definiera en problemformulering som vägleder studien. I det andra och tredje steget bestäms 

vilka databaser, webbsidor och sökord som ska användas. Databaserna och webbsidorna 

bedöms lämpliga för studien utifrån ämne medan sökorden baseras på problemformuleringen. 

Vidare i det fjärde steget utformas inklusions- och exklusionskriterier, det vill säga de 

kriterier som bestämmer huruvida en bok eller artikel ska användas i studien. Det kan 

exempelvis vara i form av vilket språk något är publicerat på. En studies vetenskapliga 

kvalitet och omfattning bedöms under steg fem utifrån metodologiska kriterier (Fink, 2005, s. 

3-5). Kriterierna består av validitet och reliabilitet (Fink, 2005, s. 108-112). Det sjätte steget 

består av att utföra studien, att använda sig av de tidigare nämnda stegen för att få fram de 

adekvata verken som finns och som vidare leder till det sjunde steget. Då framställs resultatet 

genom tolkning av de data som framkommit baserat på författarnas erfarenheter samt 

kvaliteten och innehållet av litteraturen (Fink, 2005, s. 3-5).  

 

Westlund (2015, s. 73) beskriver att förförståelse är en viktig del i forskning vilket innebär de 

erfarenheter forskaren sedan tidigare har av det objekt som studeras. En viss typ av 

förförståelse kan göra att forskaren gör en vinklad analys av sin empiri utifrån sin egen 

tidigare erfarenhet (Westlund, 2015, s. 73). Det fanns en förförståelse innan föreliggande 

studie hos dess författare att det saknades en del forskning kring ämnet i Sverige som 

motiverade till en mer utförlig studie för att kartlägga relevant forskning. Föreliggande studie 

skulle kunna bidra till ett underlag då Fink (2005, s. 5-6) skriver att litteraturstudier är 

behövliga i exempelvis förslag till bidrag till programplanering, utveckling och utvärdering. 

Detta skulle kunna leda till ett mer effektivt stöd till den aktuella målgruppen om de skulle 

vara i behov av det. En litteraturstudie ämnar även åt att sammanfatta ett ämnesområdes 

forskningsläge (Fink, 2005, s. 41). Utifrån förförståelsen samt dess eventuella framtida bidrag 

bedömdes litteraturstudie som en lämplig metod för att besvara föreliggande studies syfte. 

Föreliggande studie ämnar till att motivera och inspirera till att bedriva mer omfattande 

forskning om ämnet i Sverige och en litteraturstudie skulle kunna identifiera effektiv 

forskning och evidensbaserade metoder internationellt som skulle vara behjälpligt för 

fortsatta studier i Sverige.  

 

5.2. Inklusions- och exklusionskriterier 

Med föreliggande studies syfte och frågeställningar som grund valdes exklusions- och 

inkusionskriterier innan artikelsökningen utfördes. Ett exklusionskriterium var att artiklarna 

inte skulle fokusera på barn med funktionsnedsättningar då fokus skulle ligga på föräldrarna. 

Ett vidare exklusionskriterium var att artiklarna fick vara högst 10 år gamla sedan de 

publicerades i och med att forskningen skulle vara modern och applicerbar i dagens samhälle. 

Det första inklusionskriteriet var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, 

dock hittades endast ett begränsat antal artiklar på svenska och/eller som forskade om Sverige 

varav endast ett fåtal bedömdes som relevanta till föreliggande studie. Artiklar valdes bort 

exempelvis på grund av att artiklarna undersökte hur barn påverkas av föräldrar med 

funktionsnedsättning, och inte hur föräldrastöd påverkar föräldrarna med IF:s 

föräldraförmåga. Slutligen var ett inklusionskriterium att sökningen kunde omfatta både 

kvantitativa och kvalitativa studier. 

 

5.3. Urval 

Booth, Sutton och Papaioannou (2016, s. 143-144) beskriver att ett effektivt sätt att granska 

huruvida studier ska inkluderas i en litteraturstudie är att i ett första skede undersöka ifall 
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titlarna är relevanta. Bedöms inte studierna utifrån titlarna som relevanta, utesluts dem. I ett 

nästa steg granskas sammanfattningarna för att bedöma relevansen för litteraturstudien. 

Slutligen granskas fulltexter för att undersöka om de kan inkluderas utifrån 

frågeställningarna. I detta skede är det viktigt att dokumentera anledningar till att texter 

exkluderas för att öka transparens och rättfärdiga val av artiklar (Booth et al., 2016, s. 143-

144). Detta tillvägagångssätt har använts i föreliggande studie för att på ett systematiskt sätt 

kunna sålla bort irrelevanta artiklar och denna process redovisas i Figur 1. Det utfördes en 

genomgång av de valda artiklarnas referenslistor för att undersöka ifall det fanns adekvata 

artiklar som kvalificerade sig enligt föreliggande studies inklusionskriterier. Detta ledde till 

ytterligare en artikel som ingick i resultatet. Slutgiltigt antal artiklar för föreliggande studie är 

således 17 stycken. 

 

5.3.1. Sökord 

        Figur 1 

De använda sökorden i valda databaser återfinns i Bilaga 

1. 

 

5.4. Analysmetod 

Miles, Huberman och Saldaña (2014, s. 71) beskriver den 

tematiska analysmetoden och att detta kan göras med 

hjälp av kodning. Kodning fungerar som etiketter vilka 

tilldelar symbolisk betydelse till de data som har 

sammanställts i en studie. Primärt innebär detta att koder 

används för att forskaren snabbt ska kunna hitta segment 

som relaterar till en specifik undersökningsfråga, hypotes 

eller tema. Detta skapar en grund för vidare tematisk 

analys och slutsatser. Miles et al. (2014, s. 86-87) lyfter 

att nästa steg i processen är att gruppera dessa koder till 

ett mindre antal teman. Dessa kan bestå av kategorier, 

kausaliteter, relationer mellan personer och teoretiska 

konstruktioner. Med hjälp av dessa teman kan forskaren 

dra slutsatser utifrån sina data (Miles et al., 2014, s. 86-

87). Eftersom insamlade data i föreliggande studie bestod 

av vetenskapliga texter bedömdes tematisk analys som en 

lämplig metod. Den tematiska analysen fungerade som ett 

verktyg för att analysera empirin, det vill säga sortera, 

strukturera och hitta mönster i det empiriska materialet. 

Tillvägagångssättet resulterade i en djupare och 

sammanfattande förståelse för texterna. Analysen hjälpte 

till att besvara studiens frågeställningar och kompletterade 

studiens process då en litteraturstudie avser att skapa en 

överblick och förståelse för det nuvarande kunskapsläget. Genom kodning 

uppmärksammades likheter och olikheter i texterna vilket mynnade ut i sammanställningen 

av forskningen. Koderna utformades utifrån frågeställningarna och detta skapade ramar för en 

vidare analys vilket identifierade ett antal teman i den befintliga forskningen. Resultatet av 

den tematiska analysen fungerade sedan som ett underlag för att komma fram till lämpliga 

teoretiska begrepp samt utförandet av de teoretiska analyserna. Dessa teoretiska 

utgångspunkter bestod av self-modeling, SM, och känslan av sammanhang, KASAM. Dessa 

teorier valdes utifrån vad som bedömdes relevant för studiens innehåll och vad som kunde ge 

Antal träffar: 
   4270 st 

Exkluderade på 
grund av titel 
      4201 

Abstractnivå 
       69 

Exkluderade på 
grund av abstract 
         48 

Fulltextnivå 
      21 

Exkluderade på 
grund av fulltext 
           5 

Inkluderade 
studier 
         16 
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ökad förståelse för studiens data. Målsättningen var att, med hjälp av analysavsnitten, kunna 

tolka/förstå materialet samt besvara studiens frågeställningar i diskussionsavsnittet. 

Avslutningsvis kommer föreliggande studie, med hjälp av analysen, ge förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

 

5.5. Källkritik 

Ändamålet med att kritiskt bedöma en källa är att försöka säkerställa huruvida informationen 

är sanningsenlig eller inte, samt försöka fastslå om informationen är användbar för den fråga 

som ska besvaras (“Källkritik”, u.å.). Enligt Segesten (2012, s. 54) är det viktigt med en 

medveten och källkritisk bedömning av den information som används. Detta kan göras 

utifrån frågor såsom “Vilken typ av litteratur kommer informationen ifrån?”, “När trycktes 

texten?” och “Har texten blivit kvalitetsgranskad av någon annan och i vilket syfte?” 

(Segesten, 2012, s. 54). Friberg (2012, s. 138-139) har förslag på frågor som kan användas 

vid granskning av kvantitativa och kvalitativa studier. Dessa underlättar för att ta ställning till 

studiernas kvalitet (Friberg, 2012, s. 138-139). För att bedöma kvaliteten på de utvalda 

artiklarna i föreliggande studie har två mallar med frågor av Friberg (2012, s. 138-139) 

använts för att vägleda i granskningen och öka objektiviteten (Se Bilaga 2). Vidare togs 

beslutet inledningsvis att alla artiklar som valdes ut skulle vara peer-reviewade. Detta 

säkerställer en grundkvalitet då de granskats av en eller fler personer med kompetens inom 

liknande ämnesområde innan publicering. Genom att ställa detta krav på artiklarna ökar i sin 

tur kvaliteten på föreliggande studie. De böcker som användes till föreliggande studie valdes 

utifrån relevans till val av ämne, syfte samt val av vetenskaplig metod. Dessa böcker 

bedömdes utifrån kvalitet, studiens syfte och utifrån vem författaren var. 

 

5.6. Validitet och reliabilitet samt överförbarhet och trovärdighet 

Enligt Booth, Sutton och Papaioannou (2016, s. 153) är validitet i vilken utsträckning som en 

studie kan anses som sann och huruvida det finns aspekter som kan påverka utfallet. Detta 

kan bedömas genom att granska risken för partiskhet och förvirrande brister i en studie. 

Partiskhet är allt som felaktigt influerar eller förvränger slutsatserna. Förvirrande brister kan 

vara att det inte går att säkerställa att en effekt är orsakad av en viss variabel (Booth et al., 

2016, s. 153). Det som kan påverka validiteten i föreliggande studie är eventuell förförståelse. 

Detta har lyfts fram genom att redogöra för förförståelse som kan ha påverkat och fastställa 

kriterier att följa för att inte låta förförståelsen påverka föreliggande studies utfall. För att 

minska förvirrande brister i föreliggande studie har det tydligt redogjorts för vad som inte går 

att säkerställa och vad som endast är spekulationer. Booth et al. (2016, s. 154) beskriver att 

reliabilitet hänvisar till huruvida en studie bedöms som trovärdig. Detta innebär att det 

bedöms huruvida resultatet blir detsamma om en studie genomförs två gånger eller om 

resultatet endast berodde på slumpen. I till exempel kvantitativa studier kan detta säkerställas 

genom att beräkna statistisk signifikans men också praktisk signifikans, det vill säga om 

effekten är stor nog för att vara meningsfull (Booth et al., 2016, s. 154). För att kunna 

bedöma reliabiliteten kommer föreliggande studie att jämföras med tidigare litteraturstudier 

och den vetenskapliga processen kommer att utförligt att redogöras för, i syfte att den ska 

vara replikerbar. Bryman (2008, s. 168-169) skriver att generalisering till andra grupper och 

situationer genom att arbeta för ett representativt urval är något som forskare strävar efter. 

Det representativa urvalet väljs ut med hjälp av sannolikhetsurval och är då en del som kan 

tänkas representera hela populationen (Bryman, 2008, s. 168-169). Då föreliggande studies 

urval bygger på omfattande tidigare forskning inom ämnesområdet går det att bedöma urvalet 

som representativ för forskningsläget. Det går följaktligen att generalisera till hela 

populationen, det vill säga även de personer som tillhör ämnesområdet men inte deltagit i 

studierna. Eftersom urvalet består av 17 artiklar kan mängden tänkas öka generaliserbarheten. 
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Bryman (2008, s. 168-169) skriver att generalisering till andra grupper och situationer genom 

att arbeta för ett representativt urval är något som forskare strävar efter. Det representativa 

urvalet väljs ut med hjälp av sannolikhetsurval och är då en del som kan tänkas representera 

hela populationen. Då föreliggande studies urval bygger på omfattande tidigare forskning 

inom ämnesområdet går det att bedöma urvalet som representativ för forskningsläget. Det går 

följaktligen att generalisera till hela populationen, det vill säga även de personer som tillhör 

ämnesområdet men inte deltagit i studierna. 

 

Det går även att granska en studie med hjälp av trovärdighet och överförbarhet (Lindgren, 

2014, s. 82). Lincoln och Guba (1985, ref i Lindgren, 2014, s. 83-84) skriver om pålitlighet, 

trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet som kvalitativa kriterier. 

Strategier som kan användas för att stärka dessa är att arbeta länge med sin data. Att pröva 

resultaten och analysen genom att bland annat använda andra metoder och diskutera med 

utomstående personer. Det är vidare av vikt att även inkludera och analysera sådant som 

avviker eller motsäger eventuella hypoteser eller samband. Personer i liknande miljöer bör 

konsulteras angående analysen för att få feedback och då är det även av vikt att forskaren 

varit konsekvent i användningen av sina begrepp (Lindgren, 2014, s. 83-84). I föreliggande 

studie har de kvalitativa kriterierna tagits i beaktning inom de ramar och de förutsättningar 

som funnits. All insamlade data har bearbetats och analyserats efter aktuella förutsättningar. 

Under hela processen har både utomstående och ämnesberörda personer konsulterats för att 

utveckla och bredda det egna resonemanget. Då centrala begrepp definierats redan från början 

har denna definition använts under hela processen. 

 

5.7. Etiska överväganden 

En forskare bör förhålla sig till den forskningsetik och forskaretik som Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 12-13) rekommenderar. Skillnaden mellan forskningsetik och 

forskaretik är att det förstnämnda behandlar frågor om respondenterna, hur dessa ska bemötas 

och behandlas. Det sistnämnda behandlar istället frågor om forskarens ansvar vid forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 12-13). Utöver detta är det även viktigt att ta hänsyn till 

forskningskravet vilket innebär att samhället har ett berättigat krav på att forskning bedrivs 

och att den håller en hög kvalitet. Individskyddskravet betyder att forskning inte på något sätt 

får skada eller kränka individer. Det innebär även att individer ska skyddas från olämplig 

insyn i deras privatliv. Forskningskravet och individskyddskravet är dock inte konstanta utan 

måste vägas mot varandra av forskaren. Forskaren har ett etiskt ansvar för att väga mellan 

värdet av kunskapen och eventuella konsekvenser mot personerna. Både långsiktiga och 

kortsiktiga konsekvenser måste lyftas och bedömas av forskaren (Vetenskapsrådet, 2017, s. 

13). Forskningsetikens fyra huvudsakliga krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Dessa är till för att skydda respondenterna och 

innebär sammanfattningsvis att individen har rätt till att få adekvat information angående 

undersökningen, bland annat i form av att uppgifterna endast används till forskning och att 

deras personliga information är anonym. Vidare får de själva bestämma över sin medverkan, 

det vill säga hur länge de vill delta och ifall de vill avsluta den (Bryman, 2008, s. 131-132). 

Eftersom detta är en litteraturstudie kan en etisk diskussion kring studien verka överflödig 

men det är av stor betydelse att resonera över forskningsetiska aspekter eftersom studien ändå 

berör personer i utsatta situationer. Därför bör det beaktas att studien presenteras på ett 

respektfullt sätt som inte kränker dem som studien berör, i det här fallet föräldrar med IF. Det 

är även viktigt att beakta den här aspekten under hela forskningsprocessen från början till 

slut. Föreliggande studie strävar efter att uppnå de etiska krav och riktlinjer som lyfts i detta 

avsnitt. Eftersom detta är en litteraturstudie har det varit viktigt att i granskningen av 

artiklarna bedöma huruvida studierna är etiskt försvarbara. Vid förekommande av studier som 



 

12 
 

inte bedöms som etiskt försvarbara har de uteslutits från litteraturstudien. Dock är det 

problematiskt att säkerställa att samtliga artiklar har följt alla etiska krav i sina processer. Ett 

antagande är att studierna bör ha följt forskningsetiska krav om de har blivit vetenskapligt 

granskade. Eftersom studierna redan är publicerade kan inte individskyddskravet tas i 

beaktning i föreliggande studie, däremot har det granskats hur detta har tagits hänsyn till i de 

utvalda artiklarna. Slutligen är det viktigt att föreliggande studie håller sig objektiv till de 

utvalda artiklarna och att studien återger dem på ett korrekt och respektfullt sätt. Att 

presentera en orealistisk bild av hur forskningen verkligen ser ut kan anses oetiskt ur ett 

forskningsperspektiv. För att undvika den risken har artiklarna behandlats likvärdiga även om 

det inte stämde överens med eventuell förförståelse inom området. Eftersom föreliggande 

studie har tagit hänsyn till de på förhand bestämda inklusions- och exklusionskriterierna och 

inte frångått dessa, bedöms det som att det har underlättat objektiviteten. Även att på förhand 

bestämma vad som ska ingå i tabellen över artiklarna har underlättat objektiviteten då 

samtliga artiklar presenteras på lika premisser. Det är också viktigt att föreliggande studie 

omfattar alla lämpliga artiklar inom de bestämda inklusions- och exklusionskriterierna för att 

ge en helhetsbild av kunskapsläget. 

 

6. Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan redovisas de två teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för den 

teoretiska analysen. Den första består av self-modeling (SM) och den andra består av Känsla 

av Sammanhang (KASAM). 

 

6.1. Self-modeling (SM) 

Social inlärningsteori anser att människors psykologiska funktioner förklaras genom 

kontinuerlig, ömsesidig interaktion av personliga och miljömässiga faktorer. Här har bland 

annat symboliska och ställföreträdande processer en framträdande roll (Bandura, 1977, s. 12). 

Att människan har förmågan att använda symboler är ett effektivt verktyg för att hantera sin 

miljö. Utan förmågan att använda symboler skulle människan inte vara kapabel till att 

reflektera. Symboler i det här avseendet är verbala och föreställda bilder hos människor som 

bearbetar och bevarar erfarenheter i representativa former och används som en guide till 

framtiden. Det kan exempelvis vara en uttalad önskan eller föreställda bilder av en önskad 

framtid. Bilderna kan följaktligen leda till handlingar som leder till mer avlägsna mål. 

Förmågan till avsiktligt handlande kommer från symbolisk aktivitet. Med hjälp av 

symbolerna kan människor lösa problem utan att behöva uppleva alla scenarier och de kan 

förutse eventuella konsekvenser av handlingar och sedan anpassa sig utefter det (Bandura, 

1977, s. 13). Majoriteten av all inlärning sker i första hand av att observera någon annan och 

se dess konsekvenser. Detta gör att det går att förvärva integrerade mönster utan att själv ha 

format dem genom egna försök och misslyckanden. En del komplexa beteenden är endast 

möjliga att lära sig genom observation, även kallat modellering. Exempelvis behöver barn 

höra andra människor prata när de själva ska lära sig att prata, det vore svårt att prova sig 

fram med olika läten för att tillslut hitta rätt uttal. Även i de fall där det går att förvärva 

kunskaper på andra sätt kan inlärningsprocessen kortas ner med hjälp av modellering 

(Bandura, 1977, s. 12). En annan del av social inlärningsteori är förmågan till självreglering. 

Med bland annat uppmuntrande miljö, generering av kognitivt stöd kan människor till viss 

del få kontroll över sitt beteende (Bandura, 1977, s. 13).  

 

SM grundas på idén om att lära sig genom observationer. SM innebär att observera sig själv, 

vanligtvis på bild eller film vid interagerande och anpassning till situationen och sedan kolla 

på inspelningen flera gånger (Dowrick, 1999, s. 23). SM ökar möjligheterna till att lära om 



 

13 
 

sig själv och sitt beteende. Beteendet bör vara något som personen inte redan bemästrar. Det 

går då, genom att observera sig själv, att identifiera och koda beteendet samt potentialen att 

nå målen (Dowrick, 2012, s. 31). Potentialen för att en modell ska kunna förändra ett 

beteende är relaterat till den upplevda likheten mellan modellen och observatören. Detta har 

därför diskuterats vara en av de viktigaste faktorerna i att sälja in lärande via observationer. 

SM är därför det ideala tillvägagångssättet i detta avseende (Clare, Jenson, Kehle & Bray, 

2000, s. 517). Att observera någon annan som utför aktiviteten kan också ge samma 

möjligheter till att lista ut hur en ska nå sitt mål och lyckas. Dock kan detta medföra en 

jämförelsevis lägre effekt och personen får inte möjlighet att känna igen sig själv i videon 

eller observera sin egen potential. Vid observationer av andra modeller behöver 

komponenterna som används redan finnas tillgängliga för personen (Dowrick, 2012, s. 31). 

Förutom att ta kort eller spela in filmer för att observera sig själv går det även att använda sig 

av exempelvis rollspel eller sin fantasi. I vissa fall är det inte själva modelleringen eller 

rollspelet som hjälper utan det som hjälper är att se sig själv utföra färdigheten eller 

aktiviteten på film (Dowrick, 1999, s. 24). 

 

6.2. Känsla av sammanhang (KASAM) 

“Känsla av sammanhang” eller “KASAM” är ett begrepp myntat av teoretikern Aaron 

Antonovsky (Medin & Alexanderson, 2000, s. 63). Antonovsky utgår ifrån ett salutogent 

perspektiv vilket har som ambition att undersöka faktorer som leder till hälsa. Motsatsen till 

detta perspektiv är det patogena perspektivet vilket är grundläggande inom medicinsk praktik 

och forskning. Det patogena perspektivet fokuserar på faktorer som leder till sjukdom. 

Utifrån ett patogent synsätt är sjukdomar något som är avvikande. Vad Antonovsky däremot 

menar är att kaos, påfrestningar och stress är något som alltid, i olika utsträckningar, är 

närvarande i människors liv. Det Antonovsky anser är intressant är hur människor, trots dessa 

påfrestningar, kan uppnå och upprätthålla god hälsa (Medin & Alexandersson, 2000, s. 63). 

Det salutogena perspektivet består till större delen av “individens generella 

motståndsresurser” (GMR) (Medin & Alexanderson, 2000, s. 64). Antonovsky (2005, s. 47) 

definierar GMR som “fenomen som ger livserfarenheter som präglas av entydighet, 

delaktighet i att forma resultatet, och en balans mellan över- och underbelastning” 

(Antonovsky, 2005, s. 47). Ett antagande är att GMR främjar erfarenheter som i sin tur kan 

främja känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005, s. 47). 

 

Enligt Antonovsky (2005, s. 44-45) består KASAM av tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet avses i vilken utsträckning en individ 

upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Det vill säga hur individen 

uppfattar information som ordnad, strukturerad, tydlig och sammanhängande istället för 

endast ett kaotiskt brus. Om en individ innehar en hög känsla av begriplighet förväntar denne 

att stimuli som uppstår är förutsägbar eller, om den kommer som en överraskning, ändå 

upplevs som möjlig att ordna och förklara. Hanterbarhet definieras som till vilken grad en 

individ upplever att den har resurser till sitt förfogande att kunna möta all stimulus som 

individen utsätts för. Dessa resurser kan vara sådana som individen själv kan kontrollera eller 

sådana som andra kan kontrollera, exempelvis ens partner, vänner, kollegor eller tro till högre 

makter. Om en individ har en hög känsla av hanterbarhet kommer den inte att känna sig som 

ett offer för omständigheterna eller anse att livet behandlar en orättvist. När olyckliga 

händelser sker kommer individen ha resurser att kunna hantera det och inte sörja dessa 

händelser över tid. Meningsfullhet betraktar Antonovsky (2005, s. 45-46) som 

motivationskomponenten i begreppet KASAM. Med meningsfullhet avses i vilken grad en 

individ upplever att livet har en känslomässig betydelse och att åtminstone en större del av 

problemen och kraven som individen utsätts för är värda att investera tid och energi i. De är 



 

14 
 

värda individens engagemang och framstår som utmaningar snarare än bördor. När något 

olyckligt händer kommer en individ med en hög känsla av meningsfullhet inte dra sig för att 

konfrontera det och försöker hitta en mening i det och göra sitt bästa för att komma igenom 

det. 

 

Antonovsky (2005, s. 50) hävdar att alla tre komponenter i KASAM är nödvändiga och att de 

är beroende av varandra. Den viktigaste komponenten är dock meningsfullhet. Om en individ 

inte har hög meningsfullhet men hög hanterbarhet och begriplighet blir detta tillstånd 

troligtvis inte särskilt långvarigt. Människor som känner engagemang och motivation har 

större möjlighet att hitta resurserna för att lösa ett problem. Den näst viktigaste komponenten 

är begriplighet eftersom hanterbarhet förutsätter att det finns begriplighet. Detta innebär dock 

inte att hanterbarhet inte är viktigt. Om en individ inte upplever att resurser finns tillgängliga 

minskar meningsfullheten och motivationen att hantera problemet. En framgångsrik 

problemhantering är beroende av KASAM i sin helhet. För att uppnå hög KASAM behövs 

samtliga komponenter (Antonovsky, 2005, s. 50). 

 

6.3. Motivering av teoretiska begrepp 

Valet av de teoretiska utgångspunkterna har sin grund i att de bedömdes som lämpliga utifrån 

föreliggande studies ämnesområde och frågeställningar. Efter att den tematiska analysen hade 

genomförts beslutades det vilka teoretiska begrepp som skulle användas. Den tematiska 

analysen underlättade att identifiera vilka teorier som bedömdes som gynnsamma för att 

besvara frågeställningarna och kunde ge ökad förståelse för empirin. Föreliggande studie 

ämnar undersöka föräldrastöd för föräldrar med IF och därför önskades teorier som kunde 

förklara varför stöden i de utvalda artiklarna fungerar eller inte. Self-modeling kan ge en 

förklaring till varför det är gynnsamt att observera vid inlärning av nya färdigheter. KASAM 

kan ge en förklaring till varför föräldrar och professionella upplever stöden som de gör. 
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7. Resultat 

7.1. Sammanställning av de utvalda artiklarna 

Här nedan rapporteras studierna som inkluderats i litteraturstudien i tabellform (Tabell 1). 

Tabell 1 

Studiens namn Syfte Urval Metod Teori Resultat/slutsats 

1. McGarry, Stenfest 

Kroese & Cox. 

(2013). How do 

women with an 

intellectual disability 

experience the 

support of a doula 

during their 

pregnancy, childbirth 

and after the birth of 

their child? 

Storbritannien. 

Få insikt i 

erfarenheterna hos 

föräldrar som mottagit 

stöd från doulas under 

graviditeten, födseln 

och första tiden efter 

födseln. 

Erfarenheterna hos 

doulas som gav stöd 

undersöktes också. 

Fyra kvinnor med 

IF som mottagit 

stöd från doulas 

under och efter sina 

graviditeter samt tre 

doulas, kvinnor som 

stöttar blivande 

föräldrar men 

saknar medicinsk 

utbildning. 

Semistrukturerade 

intervjuer före, under 

och efter 

interventionen. 

Interpretative 

phenomenological 

analysis (IPA) 

använder som 

analysmetod. 

 Resultatet tyder på att 

kvinnorna upplevde 

stödet från doulas som 

positivt, stöttande och 

informativt. Enligt doulas 

var erfarenheterna 

positiva men att aspekten 

att barnen kunde 

tvångsomhändertas ifrån 

mödrarna var stressande 

och utmanande för dem. 

Slutsatsen är att 

interventionen är positiv 

men mer forskning 

behöver göras. 

2. Mildon, Wade & 

Matthews. (2008). 

Considering the 

contextual fit of an 

intervention for 

families headed by 

parents with an 

intellectual disability: 

An exploratory study. 

Australien. 

Rapportera resultatet 

av ett explorativt 

försök av ett intensivt, 

hemmabaserat 

föräldraprogram för 

föräldrar med IF. 

Programmet 

kombinerar 

evidensbaserad 

föräldrautbildnings-

teknologi med 

främjandet av den 

kontextuella 

lämpligheten av 

interventionen. 

24 föräldrar från 19 

familjer (19 mödrar 

och 5 fäder) med IF 

med barn i åldern 6 

månader till 6 år 

gamla. 

Strukturerade 

intervjuer före, under 

och efter 

interventionen med 

hjälp av 

mätinstrumenten 

Daily Hassles Scale, 

Parenting Sense of 

Competence Scale, 

Eyberg Child 

Behaviour Inventory 

och the HOME. Ett 

databaserat 

ststistikpaket 

användes som 

analysmetod. 

 Interventionen var 

framgångsrik vilket kan 

ha påverkats av att 

studien tog hänsyn till 

den kontextuella 

lämpligheten av 

interventionen. Ett större 

urval hade dock behövts 

för att kunna göra 

anspråk på generalisering 

till övrig population. 

3. Glazemakers & 

Deboutte. (2013). 

Modifying the 

‘Positive Parenting 

Program’ for parents 

with intellectual 

disabilities. Belgien. 

Avgöra huruvida ett 

populärt 

föräldraprogram 

kunde framgångsrikt 

modifieras för att 

passa föräldrar med 

IF. 

30 föräldrar med IF. Enkäter före och efter 

deltagande i 

programmet. Data 

analyserades med 

hjälp av PASW 18.0, 

ett databaserat 

statistikprogram. 

 Interventionen var 

framgångsrik. 

Föräldrarna hade ett högt 

deltagande och visade 

motivation. 

Interventionen hjälpte 

föräldrarna att minska 

identifierade svårigheter i 

sitt föräldraskap. Däremot 

behövs studien 

genomföras med fler 

föräldrar och mer 

forskning behövs. 

4. Weiber, Eklund & 

Tengland. (2013). The 

Characteristics of 

Local Support 

Systems, and the 

Roles of Professional, 

in Supporting 

Families where a 

Mother has an 

Intellectual Disability. 

Beskriva hur 

professionella 

karaktäriserade stöd 

till familjer där en 

mamma har en IF, hur 

detta implementeras 

och vilken typ av 

samverkan som krävs. 

29 yrkesverksamma 

professionella inom 

tre typer av 

välfärdssektorer. 17 

socialarbetare, fem 

psykologer, en 

logoped, tre 

distriktssjukskötersk

or och tre 

särskolelärare. 

Sju fokusgrupper med 

tre till fem deltagare i 

varje grupp. 

Analysmetoden var 

kvalitativ tematisk 

analys. 

 Det krävs förbättringar i 

stödet, framförallt 

gällande samverkan. 

Fokusgrupperna lyfte att 

SUF-grupper 

(Samverkan-Utveckling- 

Föräldraskap) var 

positiva och bör införas i 

fler län. Ett identifierat 

problem är att många 
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Sverige. föräldrar kan vara okända 

och får därför inte stöd 

som de har rätt till. 

Vidare behövs mer 

forskning inom området. 

5. Rao. (2013). 

Implementation of an 

Intensive, 

Home-Based Program 

for Parents With 

Intellectual 

Disabilities. 

USA. 

 

Utvärdera Project 

IMPACT, ett program 

för speciella behov till 

föräldrar med IF. 

50 familjer som 

deltagit i Project 

IMPACT 2006-

2012 

Sekundäranalys. SPSS 

användes som 

analysmetod. 

 Omfattande insatser i 

hemmet med fokus på 

flera kunskapsområden 

och i samarbete med 

socialtjänsten resulterar i 

positiv utveckling för 

familjen. Vidare stöds 

antagandet om att det 

finns behov av en bredare 

tillämpning av inriktade 

insatser då föräldrar med 

IF är överrepresenterade 

hos socialtjänsten med 

barnärenden. 

6. Weiber, Tengland, 

Berglund & Eklund. 

(2014). Social and 

Healthcare 

Professionals’ 

Experiences of Giving 

Support to Families 

Where the Mother 

Has an Intellectual 

Disability: Focus on 

Children. Sverige. 

Beskriva erfarenheter 

hos yrkesverksamma i 

socialt arbete och 

vården om att 

tillhandahålla stöd till 

familjer där mamman 

har IF och lägger 

särskilt fokus på om 

och hur stödet gynnar 

barnen. 

29 yrkesverksamma 

deltog i studien. Tre 

distriktssjukskötersk

or, 11 

socialarbetare, fem 

psykologer, tre 

lärare för barn med 

speciella behov och 

en logoped från fem 

olika habiliteringar; 

fem socialarbetare 

från tre enheter på 

socialtjänsten samt 

en socialarbetare 

från en 

mödravårdscentral. 

Sju fokusgrupper med 

tre till fem deltagare i 

varje grupp. Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes som 

analysmetod. 

 De yrkesverksamma 

efterfrågade mer 

barnperspektiv i stödet. 

Vården och socialtjänsten 

bör se över vilket stöd de 

har att erbjuda dessa 

föräldrar och införa ett 

föräldraprogram. De 

pedagogiska strategierna 

som används bör 

granskas och 

kompletteras. Verktyg 

såsom visuella 

hjälpmedel har visats sig 

effektiva för att öka 

föräldraförmågan. Mer 

forskning efterfrågas. 

7. Pethica & Bigham. 

(2018). ‘Stop talking 

about my disability, I 

am a mother’: 

Adapting video 

interaction guidance 

to increase sensitive 

parenting in a young 

mother with 

intellectual disability. 

Storbritannien. 

Utforska 

genomförbarheten 

med att tillhandahålla 

Video Interaction 

Guidance för att 

förbättra interaktionen 

mellan en ung moder 

med IF och hennes 

barn. 

En ung moder med 

IF, Sarah, vars barn 

varit aktuella i 

barnskydds 

registret. Detta 

beror svårigheter i 

interaktionen och 

emotionell 

misshandel. 

Fallstudie. Anknytningsteori, 

theory of self-

modelling och 

theory of self-

efficacy. 

Interventionen gav 

positiva resultat. Sarah 

demonstrerade en 

märkbar ökning i känsliga 

interaktioner med sina 

barn, uppgav att hon blev 

mer bekväm och 

självsäker i att leka med 

sina barn. Sarah uppgav 

även att hon blev 

motiverad till att söka 

mer hjälp i sitt 

föräldraskap efter 

interventionen. 

8. Gaskin, Lutzker, 

Crimmins & 

Robinson. (2012). 

Using a Digital 

Frame and Pictorial 

Information to 

Enhance the SafeCare 

Parent-Infant 

Interactions Module 

With a mother with 

Intellectual 

Disabilities: Results 

Undersöka potentiell 

effektivitet av 

införandet av en 

anpassning till 

Safecare Parent-Infant 

Interaction, PII, för 

föräldrar med IF. 

Anpassningen består 

av en digital bildram 

med bilder och video 

när föräldern 

interagerar med 

En moder med IF 

som har ett barn 

som är mellan 0-10 

månader och 

uttrycker en vilja att 

utveckla 

föräldraförmågan.  

Experimentell 

pilotstudie med 

observationer. The 

Planned Activities 

Training checklist, 

infant version, PAT-

IV användes. 

 Det finns behov av vidare 

forskning om detta, dock 

påvisar resultaten av 

denna studie att en digital 

bildram verkar lovande 

att använda inom 

SafeCare PII för föräldrar 

med IF. Vidare påvisar 

studien att det skulle 

kunna vara fördelaktigt 

för föräldern att använda 

sig själv som modell på 
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of a Pilot Study. 

USA. 

barnet. bilder och video.  

9. Hodes, Meppelder, 

Schuengel & Kef. 

(2014). Tailoring a 

video-feedback 

intervention for 

sensitive discipline to 

parents with 

intellectual  

disabilities: a process 

evaluation. 

Nederländerna. 

Utforska en 

videobaserad 

intervention som 

främjar positivt 

föräldraskap med 

fokus på uppfostran 

och interaktion, VIPP-

SD. Föräldrar med IF 

filmades medan de 

interagerade med sitt 

barn och tittade på 

klippen efteråt. 

I pilotstudien deltog 

sex föräldrar och i 

den officiella 

studien deltog 36 

föräldrar med IF 

som var den primära 

vårdnadshavaren till 

sitt barn och barnet 

bodde med 

föräldrarna minst 

hälften av tiden. 

Experimentell studie 

och utvärdering. De 

insamlade data 

analyserades med 

SPSS för Windows, 

version 20. 

Anknytningsteori, 

coercion-theory. 

Hembesökarna 

utvärderade 

interventionen som 

positiv och bedömde 

föräldrarna som allt mer 

lättare att arbeta med 

under processen, mer 

mottagliga för influenser 

och mer öppna. 

Samarbetet var stabilt 

under processen. 

10. Gustavsson & 

Starke. (2016). 

Groups for Parents 

with Intellectual 

Disabilities: A 

Qualitative Analysis 

of Experiences. 

Sverige. 

Analysera hur social 

aktivitet inom 

kontexten av en grupp 

föräldrar med IF 

upplevs av 

föräldrarna, dvs. 

betydelsen av de 

sociala kontakterna 

med andra föräldrar 

och socialarbetare. 

Fem-sju föräldrar 

med IF samt två 

socialarbetare. Vissa 

av föräldrarna hade 

den primära 

vårdnaden av sina 

barn medan andra 

hade sina barn 

placerade av 

socialtjänsten.  

Deltagande 

observation och 

semistrukturerade 

intervjuer. Analysen 

inspirerades av 

grundad teori. 

Empowerment, 

symbolisk 

interaktionism och 

socialt kapital. 

Att vara del av en 

föräldragrupp kanske inte 

förbättrar 

föräldraförmågan men det 

skapar sociala kontakter, 

höjer deras sociala kapital 

och bryter social 

isolering. Detta kan 

indirekt påverka barnen 

på ett positivt sätt. 

11. Knowles, Blakely, 

Hansen & 

Machalicek. (2016). 

Parents with 

Intellectual 

Disabilities 

Experiencing 

Challenging Child 

Routines: A Pilot 

Study Using 

Embedded Self-

Determination 

Practices. 

USA. 

Utvärdera effekten av 

en intervention för 

föräldrar där de 

tillämpar 

självbestämmande 

praktik, Self-

Determination 

Practices. 

Två mödrar med IF 

med varsitt barn. 

Experimentell 

pilotstudie. 

Metodanalysen bestod 

av task analysis 

 Att tillämpa Self-

Determination-strategier 

till föräldrainterventioner 

kan förbättra både 

föräldraförmågan och 

barnets beteende. 

12. Knowles, Harris, 

& Van Norman. 

(2016). Family Fun 

Nights: Collaborative 

Parent Education 

Accessible for Diverse 

Learning Abilities. 

USA. 

Beskriva 

utvecklingen, 

implementeringen, 

logistiken och 

utvärderingen av 

‘Family Fun Nights’ 

(FFN), ett 

träningsprogram för 

föräldrar med 

inlärningssvårigheter. 

27 familjer där 

minst en förälder 

har diagnostiserats 

med 

inlärningssvårighete

r och har barn som 

går på Pearl Buck 

Preschool, en 

förskola som 

inriktar sig mot barn 

med föräldrar med 

inlärningssvårighete

r. 

Utvärdering av 

implementerandet av 

föräldraprogrammet. 

Enkäter till familjerna. 

Utvärdering av 

förändringarna i 

föräldraförmågan före 

och efter programmet 

samt ett verktyg för 

att bedöma potentiella 

risker hos 

vårdnadshavare att 

försumma eller 

misshandla sitt barn. 

 Tre hinder identifierades i 

programmet; bristande 

närvaro, diskussioner 

mellan deltagarna under 

sessioner vilket 

distraherade de övriga 

samt den låga 

svarsfrekvensen på 

enkäterna. Dock uppgav 

föräldrarna väldigt 

positiva utlåtanden. 

Visuella hjälpmedel, 

enkelt språk och 

delaktighet ger positiva 

effekter i lärandet. 

13. Starke, Wade, 

Feldman & Mildon. 

(2013). Parenting 

with disabilities: 

Experiences from 

implementing a 

parenting support 

Beskriva och förklara 

det första steget i 

implementeringen av 

ett program om 

föräldraförmågan för 

föräldrar med IF. 

31 professionella 

som var utbildade i 

PYC. Alla var 

anställda inom 

socialtjänsten eller 

barn- och 

ungdomshabilitering

Fokusgrupper. 

Kodning användes 

som analysmetod. 

 Programmet ansågs 

fördelaktigt för både 

föräldrar och 

professionella. 

Föräldrarna påvisade en 

positiv utveckling av sin 

föräldraförmåga. De 
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programme in 

Sweden. 

Sverige. 

en. professionella 

uppskattade strukturen 

och de hjälpmedel som 

användes för att bli mer 

självsäker samt hjälpa att 

kommunicera med 

föräldern. 

14. Chengappa, 

McNeil, Norman, 

Quetsch & Travers. 

(2017). Efficacy of 

Parent-Child 

Interaction Therapy 

with Parents with 

Intellectual Disability. 

USA. 

Utvärdera 

implementeringen av 

Parent-Child 

Interaction Therapy, 

PCIT, hos föräldrar 

med IF. 

Tre föräldrar med 

IF, en IQ mellan 57 

- 76 enligt WASI 

skalan och har ett 

barn på 2-7 år som 

bor hemma. 

Experiment. 

Sonderande analys 

användes som 

analysmetod. 

 Det finns behov av mer 

forskning för att kunna 

avgöra effekten av PCIT 

hos dessa föräldrar. 

Studien bekräftar dock 

tidigare litteratur att det 

har en positiv inverkan att 

använda färdighetsbaserat 

tillvägagångssätt, 

feedback, övning och 

förenkling av uppgifter. 

15. Hodes, 

Meppelder, de Moor, 

Kef & Schuengel. 

(2016). Alleviating 

Parenting Stress in 

Parents with 

Intellectual 

Disabilities: A 

Randomized 

Controlled Trial of a 

Video-feedback 

Intervention to 

Promote Positive 

Parenting. 

Nederländerna. 

Undersöka effekten på 

föräldrastress utifrån 

‘Video-feedback 

Intervention to 

promote Positive 

Parenting and 

Learning Disabilities 

(VIPP-LD)’ för 

föräldrar med IF. 

Programmet syftar till 

att förbättra föräldra-

barn interaktion och 

känslig disciplin. 

85 föräldrar med IF 

som var den primära 

vårdnadshavaren till 

ett barn mellan 1-7 

år som var hemma 

minst fyra dagar i 

veckan. 

Randomiserade 

kontrollerade studier 

(RCT). Mätningar 

gjordes före, efter och 

tre månader efter 

interventionen. 

Mätningar gjordes 

med NOSIK, ett 

instrument som mäter 

föräldrastress. IBM 

SPSS version 23 

användes som 

analysmetod. 

 Föräldrar med IF kan dra 

nytta från anpassad 

föräldrautbildning. 

Studien visar att VIPP-

LD sänker föräldrastress 

hos målgruppen vilken i 

sin tur kan skapa mer 

positiva föräldra-barn 

interaktioner. 

16. Milot, Élise & 

Turcotte, Daniel. 

(2014). Support to 

parents with cognitive 

limitations: parental 

abilities and social 

participation. Kanada 

Utforska de olika 

typerna av stöd som 

kan hjälpa föräldrar 

med kognitiva 

begränsningar för att 

öva på 

föräldraförmågan och 

uppnå en social roll i 

deras samhälle. 

Nio föräldrar som 

antingen blivit 

diagnostiserad med 

en mild IF eller 

hade självupplevda 

kognitiva 

begränsningar. 27 

professionella som 

arbetar i 

samhällsbaserade 

organisationer. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

användes som 

analysmetod. 

 Stöd som efterfrågas var 

informellt stöd, 

utbildande stöd, stöd vid 

beslutstagande gällande 

deras familjeliv, stöd för 

specifika aktiviteter som 

läkartider eller skolmöten 

och aktiviteter såsom 

matlagning, psykosocialt 

stöd, ekonomiskt stöd, 

stöd för att socialt 

integreras och för att söka 

arbete.  

17. McConnell, 

Matthews, Llewellyn, 

Mildon & Hindmarsh 

(2008). “Healthy 

Start”. A National 

Strategy for Parents 

With Intellectual 

Disabilities and Their 

Children. Australien 

Presentera “Healthy 

Start” vilket är en 

nationell strategi för 

att bygga kompetens 

och nätverkande hos 

yrkesverksamma för 

att främja en sund 

start i livet för barn till 

föräldrar med IF. 

Artikeln presenterar 

även hur modellen 

kommer att 

utvärderas. 

Yrkesverksamma 

som kommer i 

kontakt med 

föräldrar med IF 

och deras barn. 

Nätverkande genom 

att samla 

organisationer. 

Modellen kommer att 

utvärderas genom att 

jämföra före och efter 

interventionen. 

Enkäter kommer att 

genomföras samt en 

utvärdering över hur 

de olika delarna av 

modellen har 

utnyttjats. 

 Yrkesverksamma har 

hittills mottagit 

interventionen på ett 

väldigt positivt sätt och 

den har spridits över alla 

områden i Australien. 

Men mer konkreta svar 

på hur interventionen har 

fungerat kommer att 

fastställas vid 

utvärderingen. 
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8. Tematisk analys 

Den tematiska analysen används som ett verktyg för att strukturera upp och hitta mönster i 

föreliggande studies data. Tematiseringen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i tre 

huvudteman: upplevelser; metoders uppbyggnad och anpassning samt kommunikation. Alla 

tre teman delades även upp i underteman. Alla metoder och stöd som nämns här finns också 

sammanställda i en tablå för att underlätta läsningen. Den återfinns som Bilaga 3. 

 

8.1. Upplevelser 

8.1.1. Föräldrars upplevelser 

Överlag visar forskningen att upplevelserna av föräldrastöd är positiva hos föräldrar med IF 

som deltagit i olika program, metoder eller interventioner. I en studie av McGarry, Stenfert 

Kroese och Cox (2013, s. 25-29) som gick ut på att blivande mödrar fick stöd av en doula var 

responsen positiv. En doula är en kvinna som ger stöd till en annan kvinna och hennes 

eventuella partner före, under och efter födseln av deras barn. Stödet kan vara emotionellt, 

praktiskt eller informativt. En del av mödrarna i studien hade förhoppningar om att 

interventionen skulle ge dem färdigheter som skulle hjälpa dem att behålla sina barn. Det 

berodde på att det fanns en oro bland vissa av mödrarna att deras barn skulle bli 

tvångsomhändertagna på grund av bristande föräldraförmåga och därför ville de ha allt stöd 

de kunde få för att förhindra detta. En av mödrarna berättade i studien att hon redan tidigt såg 

sig själv och barnet som en familj samt att hon hoppades att hon skulle få behålla barnet: 

 

“You know we’re a family unit and I well, it’ll be a dream come true if the baby, you know, 

can get to stay with us.” (McGarry et al., 2013, s. 27). 

 

Mödrarna uppgav att de var väldigt nöjda med stödet och att de hade lärt sig mycket för att 

kunna ta hand om sina barn (McGarry et al., 2013, s. 25-29). I en annan studie, av Knowles, 

Harris och Van Norman (2016, s. 400), framkom det att föräldrar med IF som deltagit i 

‘Family Fun Nights’, ett föräldraprogram i skolmiljö, uppskattade innehållet och tyckte att 

det tillhörande materialet var lättillgängligt. ‘Family Fun Nights’ är ett förebyggande 

föräldraträningsprogram med syfte att minska social isolering, öka föräldrakunskaperna och 

stärka föräldern i föräldrarollen. Gustavsson och Starke (2016, s. 643) visade i sin studie om 

föräldragrupper för föräldrar med IF att det uppskattades av föräldrarna att dessa grupper 

fanns. Syftet med föräldragruppen var att föräldrarna skulle bryta sin sociala isolering och ha 

en mötesplats där de kunde diskutera föräldrafrågor. Föräldrarna uppgav i studien att det 

viktigaste för dem med föräldragruppen var att det fick dem att komma hemifrån och träffa 

andra människor. Många saker diskuterades i föräldragruppen men fokus låg på 

föräldrafrågor. I en studie av Glazemakers och Deboutte (2013, s. 622) framkom det att 100 

procent av deltagarna var nöjda med informationen och stödet de hade fått genom Positive 

Parenting Programme (Group Triple P). Av deltagarna upplevde 89 procent att informationen 

var tydlig och att de kände sig delaktiga. Nästan 89 procent upplevde att interventionen hade 

hjälpt dem att bearbeta problemen inom sina familjer mer effektivt och kände sig starka nog 

för att ta itu med föräldraproblem, om dessa uppstod (Glazemakers och Deboutte, 2013, s. 

622). 

 

Gaskin, Lutzker, Crimmins och Robinson (2012, s. 190-192) utförde en pilotstudie med en 

förälder med IF där de undersökte effekten av att utveckla föräldrastödet SafeCare PII genom 

att använda en digital bildram och illustrerad information i samband med stödet. SafeCare PII 

är ett evidensbaserat stöd som utförs i förälderns egna hem för att förhindra att barn far illa.  
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Föräldern får öva på färdigheter inom hälsa, säkerhet och interaktion med barnet. Den 

digitala bildramen tillför att forskaren fotograferar föräldern när denne lärt sig en ny färdighet 

för att sedan ladda upp dem på bildramen. Föräldern kan då, antingen själv eller tillsammans 

med forskaren, kolla på bilderna och bli påmind eller diskutera färdigheten. Föräldern som 

deltog i studien uttalade sig om att hon ansåg det vara roligare att leka med sitt barn och att 

hon kände sig mer säker med att använda sig av lek för att upprätthålla en hälsosam 

utveckling för barnet. Vidare ansåg hon att informationen framförts på ett sätt att hon lärde 

sig snabbt. Den digitala bildramen upplevdes enkel att använda och hjälpsam för att få 

instruktioner men hon kände sig inte alltid bekväm att posera för bilderna (Gaskin et al., 

2012, s. 197). Hodes, Meppelder, Schuengel och Kefs (2014, s. 389) studie om Video-

Feedback Intervention for Sensitive Discipline, VIPP-SD, gick ut på att testa ett videobaserat 

program där föräldrarna filmades medan de interagerade med sitt barn och efteråt kollade på 

klippet samtidigt som de fick feedback. Programmet utgick från bland annat anknytningsteori 

och syftar till att öka föräldrarnas känslighet för att kunna öka chanserna till en säkrare 

anknytning mellan förälder och barn. Vidare fick föräldrarna lära sig positivt föräldraskap för 

att minska eskaleringen av konflikter och trotsande beteende mellan föräldern och barnet 

(Hodes et al., 2014, s. 389). I studien var en av mödrarna positivt inställd till programmet och 

skulle rekommendera den till andra mödrar. Modern ansåg sig efteråt bättre kunna förstå sitt 

barns behov. Vidare blev föräldrarna väldigt fästa vid sina “scrapbooks” som formats under 

programmet. Det var stillbilder från videomaterial när föräldrarna utfört någon färdighet eller 

aktivitet, som klistrats in i en bok tillsammans med den feedback som gavs för att påminna 

föräldrarna om vad de utfört (Hodes et al., 2014, s. 392-397). 

 

8.1.2. Professionellas upplevelser 

Pethica och Bighams (2018, s. 2-3) utförde en studie angående Video Interaction Guidance, 

VIG, ett beteendefokuserat stöd. Metoden syftar till att förbättra förälderns interaktiva 

beteende genom bland annat feedback av videomaterial som spelats in när föräldern 

interagerat med barnet. I studien framförde flera involverade professionella att modern vid 

flera tillfällen förmedlat att hon tyckte om VIG och att hon kände sig mer bekväm med att 

leka med sina barn. De professionella upplevde modern som mer självsäker och mindre 

påträngande när hon interagerade med barnen (Pethica & Bighams, 2018, s. 5). Video-

Feedback Intervention for Sensitive Discipline, VIPP-SD, ansågs vara behjälplig i kontakten 

med föräldrarna och det blev lättare att arbeta med föräldrarna under processen. Det 

uppfattades även av de professionella att föräldrarna blev mer öppensinnade gentemot dem 

samt att de fick ökat inflytande hos dem (Hodes, Meppelder, Shcuengel & Kefs, 2014, s. 395-

396). Starke, Wade, Feldman och Mildon (2013, s. 145-147) utförde en studie där de 

undersökte professionellas åsikter och upplevelser av implementationen av föräldrastödet 

Parenting Young Children, PYC, i Sverige. PYC fokuserade på relationen mellan föräldern 

och barnet och syftade till att öka föräldrarnas användning av positiv interaktion för att 

uppmuntra samarbete samt öka kreativitet och stärka socialt beteende hos barnet. Vidare 

syftade PYC till att främja god hälsa och utveckling hos barnen samt förbättra miljön och 

säkerheten i hemmet. En professionell menade också att den största styrkan med PYC, 

jämfört med deras vanliga insatser, var att det öppnade upp för nya möjligheter att fokusera 

på svåra områden. Detta kunde göras tillsammans med föräldrarnas användning av positiv 

interaktion för att uppmuntra samarbete och öka deras kreativitet. PYC kunde även stärka det 

sociala beteendet hos barnet (Starke et al., 2013, s. 147). Det som många av de professionella 

upplevde var att strukturen i programmet underlättade deras arbete med föräldrarna med IF. 

PYC ansågs gynnsam då de professionella uppmuntrades till att identifiera specifika behov 

hos föräldern och barnen samt att arbetet utgick från styrkor och förmågor istället för att 

fokusera på problemen, vilket upplevdes mer respektfullt. Att PYC var baserat på hjälp och 
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stöd i förälderns egna hemmiljö var uppskattat och ansågs nödvändigt då det underlättade 

identifieringen av behov och svårigheter i vardagen och de professionella kunde således ge 

adekvat hjälp och stöd. Vidare underlättade det för föräldrarna som inte behövde ta sig 

någonstans. Styrkorna och möjligheterna med PYC lyftes fram av en professionell som 

deltog (Starke et al., 2013, s. 150-154).  

 

“I think that the strength in it [PYC] is that you come to the families and are able to work in 

such a concrete way. And I think that they [parents]understand very quickly that it [PYC] is 

helpful. And I believe that PYC can open up new possibilities and that it makes possible for 

you to focus on difficult areas. That, I think, is the greatest strength of the programme. The 

way we usually work is very vague and you just talk and that doesn’t help them understand.” 

(Starke et al., 2013, s. 151). 

 

PYC utgick från målsättningar där det arbetas med ett mål i taget och alla färdigheter bröts 

ner till mindre steg. De professionella beskrev detta som förmånligt då föräldrarnas 

utveckling kunde följas med hjälp av en checklista och föräldrarna fick tillräckligt med tid på 

sig för att träna, uppdelat över ett anpassat antal sessioner. Majoriteten av de professionella 

var positivt inställda till användningen av en checklista för att bland annat följa förälderns 

utveckling, kunna kolla tillbaka på vad de gjort tidigare men även för att användas som ett 

pedagogiskt verktyg i lärandeprocessen. Det var dock några som var reserverade inför 

användandet av dessa checklistor då det gav en känsla av att de kontrollerade föräldern, vilket 

gjorde de professionella obekväma i situationen. Att arbeta utifrån programmet gav struktur 

och tydligare fokus i familjernas liv som annars kunde ses som kaotiska av de professionella 

(Starke et al., 2013, s. 150-152). Strukturen i sig beskrevs som robust och gedigen. Den 

möjliggjorde användningen av programmet kombinerat med andra metoder och program 

vilket innebar att de kunde implementera PYC i sitt redan existerande arbete. PYC erbjöd ett 

sätt för de professionella att utveckla sin egen professionskompetens och samtidigt öka sin 

medvetenhet om olika metoder och sätt att arbeta med föräldrar med IF. Detta fanns det 

behov av då några av de professionella hade upplevt det svårt att arbeta med föräldrarna och 

inte haft kunskapen om hur de skulle fortsätta arbetet när de inte kommit vidare. Den 

pedagogiska modellen för arbete på tu man hand som ingår i PYC var uppskattad då det 

upplevts att föräldrarna inte fungerade lika bra i grupper och där de endast diskuterade med 

andra föräldrar, fick en hemläxa och sen diskuterades utfallet kommande vecka. Rollspel var 

vidare något som upplevdes underlätta lärandet för föräldrarna, då arbetet blev mer praktiskt 

och föräldern både fick observera och praktiskt öva på färdigheter i sin hemmiljö istället för 

att endast prata om hur saker skulle göras. Slutligen ingick även Child Care Module i PYC 

vars målsättning var att främja god hälsa och utveckling hos barnen samt förbättra hemmiljön 

och öka säkerheten i hemmet, vilket var väldigt uppskattat av de professionella. PYC ansågs 

således ha medfört en metod som bland annat var användbar för utveckling av 

föräldraförmågan, uppsättning av mål och förtydligande av stödrollen. Det faktum att 

programmet utfördes i förälderns hem påpekades ge positiva resultat för föräldrarna (Starke 

et al., 2013, s. 150-154).  

 

Enligt McConnell, Matthews, Llewellyn, Mildon och Hindmarsh (2008, s. 200) har 

interventionen “Healthy Start” på organisationsnivå mottagits på ett entusiastiskt sätt av 

organisationer och praktiker. En mer utförlig utvärdering kommer att genomföras men de 

första reaktionerna har varit positiva. Kunskap och nätverkande har spridits till samtliga stater 

i Australien där interventionen har implementerats (McConnell et al., 2008, s. 200). I studien 

av McGarry et al. (2013, s. 29-30) där mödrar med IF fick stöd av doulas togs det upp att 

vissa doulas upplevde arbetet med mödrarna med IF som mer utmanande och stressande än 
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arbetet med mödrar utan IF. Detta antogs bland annat bero på att risken var större att barnen 

till mödrar med IF blev omhändertagna av socialtjänsten. Det antogs också bero på att dessa 

mödrar hade mindre sociala nätverk, vilket gjorde att stödet från doulas blev mer omfattande 

än det vanligtvis är (McGarry et al., 2013, s. 29-30). I en studie med professionella av 

Weiber, Tengland, Berglund och Eklund (2014, s. 297) lyftes vikten av att upprätthålla 

barnperspektivet i arbetet med föräldrar med IF fram. De professionella upplevde att i arbetet 

med föräldrar med IF låg det primära fokuset på vad som var bäst för föräldern och inte för 

barnet. Det diskuterades också att det fanns en tendens att överskatta föräldrarnas förmågor 

och att de tillskrevs mer föräldrakompetens än vad de faktiskt hade, vilket var en risk om en 

professionell hade arbetat med en familj väldigt länge. Det efterlystes mer barnperspektiv i 

arbetet med föräldrar med IF av professionella (Weiber et al., 2014, s. 297). 

 

8.1.3. Upplevelser av samverkan 

För att ge ett stöd som är effektivt och har hög kvalitet för föräldrar med IF menar vissa 

studier att det krävs samverkan mellan olika aktörer för att säkerställa att föräldrar får den 

hjälp de är i behov av för att ta hand om sina barn. McConnel et al. (2008, s. 194) redogjorde 

för “Healthy Start” vilket är en nationell strategi för att bygga kapacitet att stötta föräldrar 

med IF hos kommunala verksamheter i Australien. Projektet är en intervention på 

organisationsnivå för att reducera risker och främja en hälsosam start i livet för barn till 

föräldrar med IF. Genom att aktivt samverka mellan olika organisationer och verksamheter 

kommer detta leda till en ökad spridning av kunskap. Interventionen innebär även att öppna 

en hemsida med mer än 400 abstracts, sammanfattningar av studier, om att vara förälder med 

IF och riktlinjer för yrkesverksamma grundade på forskning. Hypotesen i implementeringen 

av interventionen är att ökad kapacitet hos yrkesverksamma och samverkan kommer leda till 

evidensbaserad praktik och detta kommer i sin tur att leda till förbättrade interaktioner mellan 

föräldrar och barn (McConnell et al., 2008, s. 196-198). I en studie av Weiber, Eklund och 

Tengland (2013, s. 203) framkom det att respondenterna, som bestod av professionella som 

ofta var i kontakt med föräldrar med IF, efterlyste ett fungerande samarbete mellan olika 

sektorer för att kunna ge ett optimalt stöd. Ett återkommande problem som lyftes fram av 

respondenterna var bristen på kommunikation mellan relevanta sektorer som alla jobbade 

med samma familjer. Detta ledde till att föräldrarna blev förvirrade eftersom olika aktörer 

försökte lära dem olika saker. De professionella i studien av Weiber et al., (2013, s. 204) gav 

som förslag att starta ett samarbete mellan professionella från olika välfärdssektorer för att 

kunna diskutera svåra fall och få råd från varandra. Ett exempel på en sådan samarbetsgrupp 

är SUF-grupper som vissa professionella hade deltagit i och haft positiva erfarenheter ifrån. 

Enligt Weiber et al., (2013, s. 199) står SUF för Samverkan, Utveckling och Föräldraskap 

och är ett samarbete rörande familjer där minst en förälder har IF. Syftet med en SUF-grupp 

är överförande av kunskap och information, professionell utveckling, konsultation och 

utvecklandet av metoder för stöd mellan yrkesverksamma. Professionella i studien som hade 

deltagit i en SUF-grupp tyckte att det bidrog till hög kvalitet i stödet och såg inte några hinder 

i ett sådant samarbete (Weiber et al., 2013, s. 199). Ett dilemma som ofta uppstår är att många 

som jobbar inom barnhälsovård ser det som ett problem huruvida de bör göra en orosanmälan 

till socialtjänsten vid misstanke om vanvård. Orsaken till detta är att de inte ville riskera ett 

redan väl fungerande samarbete med familjen. Det togs upp att vissa inom barnhälsovården 

behandlade föräldrarna med IF “mildare” än andra föräldrar när det rörde vanvård av barnen. 

Genom att ha ett väletablerat samarbete med socialtjänsten kunde detta kanske undvikas 

enligt de som deltog i studien (Weiber et al., 2013, s. 204). Detta styrks av en studie av 

Pethica och Bigham (2018, s. 6) som också lyfter vikten av samverkan för att kunna bidra 

med ett omfattande och adekvat stöd som föräldrarna är i behov av. Ett eventuellt problem 
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med samverkan, som nämns i en studie av Milot och Turcotte (2014, s. 74), kan vara att vissa 

professionella från olika sektorer har olika perspektiv på hur stödet bör utformas. 

 

8.2. Metoders uppbyggnad och anpassning 

8.2.1. Miljö och kontext  

Generellt visar forskningen att föräldrastödet blir effektivt om det genomförs i föräldrarnas 

egna hem. Studien av McGarry et al. (2013, s. 23) som undersökte effekten av 

föräldraförmåga genom att tilldela doulas till mödrar med IF var hemmabaserat. Doulas 

besökte mödrarna i hemmet ungefär två gånger i veckan, besöken var olika långa beroende på 

mödrarnas kognitiva- och koncentrationsförmåga. Doulas kunde även vara närvarande i 

förlossningssalen när barnet skulle födas (McGarry et al., 2013, s. 23). De professionella som 

intervjuades i studien av Weiber et al. (2014, s. 296) uppgav att det var lättare för föräldrar 

med IF att lära sig när utbildningen skedde i deras egna hem (Weiber et al., 2014, s. 296). 

Detta styrks också av andra program som utfördes i förälderns egna hem och som påvisade 

positiva resultat för föräldrarna (Starke et al., 2013; Hodes et al.; Gaskin et al., 2012; 

Knowles, Blakely, Hansen & Machalicek, 2016; Gaskin, et al., 2012; Hodes et al., 2016).  

 

Hodes, Meppelder, Schuengel och Kef (2014, s. 392) beskrev i sin studie att de frågade 

föräldrarna vilken situation de upplevde mest problematisk när de skulle få barnet att lyssna, 

för att sedan använda detta scenario för att lära ut strategier för positiv disciplin. Rao (2013, 

s. 694) undersökte implementeringen av det intensiva programmet Project IMPACT som 

utfördes i hemmet och vars syfte var att förse föräldrar med IF med ett specialiserat 

föräldrastöd i form av en kombinerad läroplan med säkerhet och färdigheter. Dessa föräldrar 

var aktuella hos socialtjänsten med risk för att barnen skulle bli omhändertagna. Studien kom 

fram till att hemmabaserade stöd kunde hjälpa till att öka kvaliteten på åldersanpassad miljö i 

hemmet för barnet (Rao, 2013, s. 702). I Pethica och Bighams (2018, s. 3-5) studie om VIG 

diskuterades generalisering av förmågor och en slutsats som drogs var att, trots att 

interventionen hjälpte föräldern, kunde det finnas behov av fortsatt stöd för att implementera 

färdigheterna i andra kontexter. Chengappa, McNeil, Norman, Quetsch och Travers (2017, s. 

253) utförde en studie om Parent-Child Interaction Therapy, PCIT. Interventionen var en 

empiriskt grundad behandling med målsättningen att inkorporera prestationsbaserad träning 

för att öka föräldraförmågan. PCIT utfördes i förälderns egna hem för att bland annat öka 

generaliseringen av förmågorna (Chengappa et al., 2017, s. 260).  

 

En studie av Mildon, Wade och Matthews (2008, s. 377) handlade om ett intensivt 

hemmabaserat program där de kombinerade evidensbaserad teknologi för lärande samt 

strategier för att främja kontextuell lämplighet för familjerna. Den kontextuella lämpligheten 

betonades genom samarbete mellan föräldern och forskaren genom hela processen. När 

föräldrarna fick svara på frågor angående den kontextuella lämpligheten av programmet 

svarade de att det överensstämde med deras mål, värderingar och familjernas livsstil. En 

tidigare forskning om hemmabaserade program rapporterade 30 procent bortfall medan denna 

studie endast hade 14 procent. Detta diskuterades kunna bero på att arbetet med kontextuell 

lämplighet skulle kunna öka delaktigheten och öka chanserna till ett framgångsrikt program. 

Studien påvisade positiva resultat för barnens beteende och föräldrarnas förmågor men 

Mildon et al. (2008, s. 385) påpekade att det inte går att dra några slutsatser angående om det 

är kontexten som var den bidragande orsaken till det positiva resultatet. 

 

Det finns dock vissa studier som genomförts i en annan miljö än i hemmet. En studie som 

inte var hemmabaserad, ‘Family Fun Nights’, som undersöktes av Knowles, Harris et al., 

(2016, s. 398) utfördes på annan plats och i grupp. Däremot uppmuntrades föräldrar till att 
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reflektera över hur nya kunskaper och verktyg kunde användas i deras hem. Detta var en 

strategi för att främja generalisering av kunskaper hos föräldrarna. Vidare erbjöds en 

hembesökstjänst som innebar uppföljning efter deltagande i ‘Family Fun Nights’, hemma hos 

föräldrarna vilket innebar visst individuellt stöd i hemmakontext (Knowles, Harris et al., 

2016, s. 296). En studie av Glazemakers och Deboutte (2013, s. 619), gick ut på att modifiera 

ett redan existerande föräldraprogram, ‘Positive Parenting Programme’ eller ‘Group Triple P’ 

för att passa föräldrar med IF. Den huvudsakliga föräldrautbildningen utfördes i grupp. Group 

Triple P är i grunden designad för föräldrar som vill träna på positiva föräldraförmågor, 

vanligtvis för föräldrar till barn med mindre till måttliga beteendeproblem. Interventionen 

utförs i fem sessioner på två timmar samt tre uppföljningar. Varje session består av ett nytt 

ämne. Vanligtvis gjordes uppföljningar på telefon i ‘Group Triple P’ men när programmet 

anpassades för att användas till föräldrar med IF ändrades detta genom att göra 

uppföljningarna i deras hem. Anledningen till detta var att stötta föräldrarna i att omsätta 

deras nya kunskaper till den kontext de ska användas i. En del hembesök gjordes också för att 

stötta och uppmuntra föräldrarna till att fortsätta delta i programmet (Glazemakers & 

Deboutte, 2013, s. 619).  

 

8.2.2. Hjälpmedel 

Överlag visar forskningen att visuella hjälpmedel kan vara gynnsamt för inlärningen i 

föräldrastödsprogram för föräldrar med IF. Knowles, Harris et al. (2016, s. 400) 

rekommenderade att föräldraprogram för föräldrar med IF bör ha en hög användning av 

visuella hjälpmedel. I studien av Weiber et al. (2014, s. 297) nämnde professionella att rita 

medan de lär ut är en effektiv metod. I studien av Glazemakers och Deboutte (2013, s. 618) 

användes filmsekvenser av andra i sitt föräldraskap för att demonstrera positiv 

föräldrakompetens och detta diskuterades i efterhand i grupp (Glazemakers & Deboutte, 

2013, s. 618). I studien av McGarry et al. (2013, s. 29-31) användes en blandning av olika 

hjälpmedel i inlärningen som till exempel kort, fotografier, seriefigurer, post it-lappar och en 

docka som mödrarna kunde öva olika färdigheter på. Det kunde även innebära att mödrarna 

fick mer lättlästa versioner av information som fanns tillgänglig.  

 

Många interventioner använde sig av en videokamera för att lära ut nya färdigheter. Pethica 

och Bighams (2018, s. 3) studie utgick från en videobaserad intervention, VIG. I VIG 

användes videomaterial för att ge feedback till föräldern då inspelningen var på föräldern när 

denne interagerade med sitt barn. Detta gjorde att föräldern både fick utföra de praktiska 

färdigheterna och tittade efteråt för att identifiera väl utförda aktiviteter och 

utvecklingsområden. Vidare användes urklippsalbum, “storyboards” och en “sticker chart” 

för att anpassa inlärningsmetoderna till modern. Urklippsalbumet dokumenterade moderns 

process med VIG där det fanns information om VIG, utrymme för att skriva ner mål och 

betygsätta sig själv. Det lades även till en ny sida efter varje session där en stillbild från 

videon klistrades in när modern interagerade med sitt barn och utrymme för att reflektera 

över vad framgången inneburit för henne. Storyboards innebar att använda ett videoklipp med 

en lyckad interaktion för att sedan bryta ner klippet i mindre serier där prat- och tankebubblor 

lades till. Detta hjälpte modern att visa sin förmåga att reflektera över barnets inre tillstånd. 

Sticker charts användes som ett belöningssystem där en stjärna sattes upp varje gång modern 

uppfyllt sitt mål som sattes mellan sessionerna. Dessa hjälpmedel tillät modern att 

demonstrera förmågan att se utifrån barnets perspektiv vilket hon hade svårigheter med under 

ett möte utan visuella hjälpmedel (Pethica & Bigham, 2018, s. 4-5).  

 

Hodes et al. (2014, s. 389) skrev att interventioner för föräldrar med IF bör ta itu med 

konsekvenserna av minnes- och uppmärksamhetssvårigheter. I studien om VIPP-SD 
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användes korta videoinspelningar av föräldern och barnet när de lekte eller åt en måltid. Efter 

två till tre veckor tittade föräldern och forskaren igenom inspelningarna och forskaren gav 

feedback till föräldern. Att föräldern fick se sig själv interagera med barnet ökade förälderns 

emotionella involvering mer än om det varit någon annan på inspelningarna. Vidare hjälpte 

detta att utveckla förälderns förmåga att tolka barnets signaler och koppla detta till deras egna 

gensvar på barnets beteende. Då videomaterialet gick att pausa och starta, ställdes det inte 

några krav på förälderns minnes- eller koncentrationsförmåga. Som en visuell påminnelse av 

sessionerna och framgångarna användes en scrapbook där bilder tagna från en video 

klistrades in med forskarens feedback eller ett citat från föräldern som representerade det som 

hände på bilden. För föräldrar som inte kunde läsa användes en storyboard med kortare serier 

av bilder (Hodes et al., 2014, s. 389-392). Detta är någonting som bekräftades återigen i den 

senare studien av Hodes et al. (2016, s.427). Vidare fick de som hade svårigheter med 

tidsuppfattning en kalender som hängdes upp på kylskåpet där inplanerade sessioner var 

utmärkta och i vissa fall skickade även forskaren meddelande till föräldern exempelvis dagen 

innan och sedan en timme innan sessionen. En av mödrarna berättade att hon blev obekväm 

av att höra och se sig själv på video men hon förmedlade ändå att titta på videomaterialet var 

det som hade störst inverkan på henne (Hodes et al., 2014, s. 396-398). Mildon et al. (2008, s. 

381) samt Weiber et al. (2014, s. 297) bekräftar också det positiva i användningen av 

videoband för att underlätta inlärning. 

 

Som tidigare nämnt användes en checklista i PYC som ett pedagogiskt verktyg vilket 

upplevdes som ett hjälpmedel för de professionella att arbeta på ett nytt sätt (Starke et al., 

2013, s. 152). Den ansågs hjälpa vid kommunikation med föräldrarna, övervaka framsteg 

samt underlättade att ge både positiv och konstruktiv feedback. De negativa aspekter som 

lyftes var att några av de professionella fick känslan av att de kontrollerade föräldrarna 

istället för att hjälpa dem genom att använda checklistan. En av de professionella lyfte hur de 

kände att checklistan kunde vara negativ: 

 

“I felt that I was interrogating him. That was the feeling that I had when using the checklist, 

but I tried to do it. Not to read the checklist but use it as support. I felt uncomfortable doing 

that, but it could have also been because I wasn’t used to it.” (Starke et al., 2013, s. 152). 

 

PYC är vidare manualbaserat vilket upplevdes positivt för både professionella med erfarenhet 

av att arbeta utifrån ett strukturerat program samt de som inte hade erfarenheten. En 

reservation som togs upp i studien var dock att resultatet av studien kunde ha varit en reaktion 

av de professionellas positiva erfarenhet av användningen till ett manualbaserat program 

generellt och inte specifikt PYC. Knowles, Blakely et al. (2016, s. 439-440) utförde en studie 

angående ett föräldrastödsprogram där de använde sig av självbestämmande och som 

fokuserade på målsättning med avsikt att öka förälderns förmåga att implementera steg i en 

rutin samtidigt som denne ska reducera utmanande beteende från barnet. En av mödrarna som 

deltog valde att själv kolla på rutinerna med hjälp av ett schema med aktiviteter utifrån 

“Boardmaker” symboler som även användes för att titta igenom tillsammans med sonen 

innan rutinen skulle utföras. SafeCare PII använde sig av flera hjälpmedel för att underlätta 

inlärningen hos föräldern. Det var iCards, Developmental Checklist, Activity cards och en 

digital bildram (Gaskin et al., 2012, s. 192). iCards var kort med bilder och tillhörande 

förklarande texter på för att föräldern skulle få lättanvända definitioner och exempel på de 

färdigheter denne skulle öva på. Checklistan innehöll åldersspecificerade målstolpar för barns 

utveckling som användes för att identifiera problematik relaterat till lämplig utveckling. 

Activity cards innehöll förklaringar av olika aktiviteter som föräldern kunde utföra med sitt 

barn för att uppmuntra utveckling lämpligt för åldern. Den digitala bildramen var det mest 
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centrala hjälpmedlet i studien och användes både för att lära genom att se sig själv utföra 

färdigheten men även för att titta på färdigheten och därifrån implementera den i en annan 

kontext och en annan aktivitet. Föräldern hade inte några svårigheter med att använda sig av 

bildramen utan använde den som en tillgång för att fortsätta öva på egen hand när forskaren 

inte var närvarande (Gaskin et al., 2012, s. 194-195). Gaskin et al. (2012, s. 198-200) 

diskuterar att tillgängligheten av stödet kunde vara en bidragande orsak till ett ökat intresse 

under övningarna. Sammanfattningsvis påvisade studien positiva resultat i användningen av 

teknologiska hjälpmedel i SafeCare PII för föräldrar med IF. Även Raos (2013, s. 694) studie 

om Project IMPACT använde sig av visuella hjälpmedel med tillägget av en docka för att 

praktiskt kunna öva att exempelvis byta blöja. 

 

8.2.3. Konkreta färdigheter och kunskaper  

En viktig aspekt i att lära ut nya förmågor och kunskaper till föräldrar med IF, enligt de 

granskade studierna, är att fokusera på att lära ut konkreta färdigheter, som till exempel 

blöjbyten och mattider, och inte lägga fokus på alltför abstrakta koncept. De professionella 

som intervjuades i Weiber et al. (2014, s. 296-298) diskuterade att det var viktigt för 

föräldrarna att lära sig konkreta färdigheter som de kunde träna på och utveckla. Det kunde 

vara saker som rutiner och strukturer för dagen, hur de kan leka med barnen, mat, lämpliga 

kläder för olika väderförhållanden och hur de tar kontakt med barnhälsovården. Det kunde 

också vara att lära sig om barns utveckling, vanliga barnsjukdomar och hur de kan stimulera 

barns språkliga utveckling. Även ‘Groupe Triple P’ som beskrevs av Glazemakers och 

Deboutte (2013, s. 623) fokuserade på konkreta färdigheter. Detta utfördes i grupp vilket 

gjorde att föräldrarna uppmuntrade varandra när de övade på de olika färdigheterna. De 

professionella i Starke et al. (2013, s. 151-152) ansåg att arbete i förälderns hemmiljö 

möjliggjorde att de kunde arbeta mer konkret, vilket även uppskattades av föräldrarna. Vidare 

ansågs rollspel vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att få lära sig av att praktiskt göra 

istället för att prata om det. 

 

I studien av Mildon et al. (2008, s. 381) användes tre delar för inlärning; Child Care and 

Home Environment, Parent-Child Interaction och Positive Behaviour Support. Den 

förstnämnda delen hade som målsättning att underlätta förvärvet och underhålla god hälsa 

och utveckling för barnet, hemmiljön och säkerheten i hemmet genom strategier för att hjälpa 

föräldrar utveckla olika förmågor. Parent-Child Intervention arbetade för att öka positivt 

föräldraskap och förbättra barnets sociala förmågor. Föräldern fick lära sig att planera lekar 

och aktiviteter för att sedan engagera barnet i det. Den sistnämnda delen gick ut på att 

använda positiva verbala strategier för att öka barnets lämpliga beteende och minska oönskat 

beteende. Strategierna kunde vara i form av exempelvis positiv uppmärksamhet för lämpligt 

beteende och erbjuda valmöjligheter. Föräldern arbetade med målsättning utifrån den egna 

förmågan (Mildon et al., 2008, s. 381).  

 

Chengappa et al. (2017, s. 274) diskuterade förmågan att generalisera färdigheter och gav 

exemplet på att forskaren kunde lära föräldrarna alla “göra” färdigheter tills de uppnår 

kriterierna innan de går vidare till nästa färdighet. Detta skulle kunna resultera i fler sessioner 

men även att underlätta inlärning och högre nivå av integrering av färdigheterna för föräldern. 

I Knowles, Blakely et al. (2016, s. 442) studie framkom det att det fanns indikationer på att 

föräldrar skulle kunna generalisera färdigheter de lärt sig till andra områden. I användningen 

av SafeCare PII (Gaskin et al., 2012, s. 197-198) uppmärksammades förmågan att 

generalisera färdigheter. Både de fysiska och icke-fysiska färdigheterna generaliserades av 

föräldern, dock mättes generaliseringen av fysiska färdigheter något högre än de icke-fysiska. 

Även vid uppföljningen efter tre månader påvisades en generell ökning av generalisering till 
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aktiviteter som inte ingått i träningen (Gaskin et al., 2012, s. 197-198). Rao (2013, s. 702) 

diskuterade att en del av resultaten kunde bero på att föräldrar med IF hade en hög nivå av 

orealistiska förväntningar på deras barn vilket relaterades till föräldrarnas konkreta tankesätt 

och begränsade förmåga att förstå åldersrelaterad utveckling. I Project IMPACT användes 

praktisk träning för att underlätta inlärningen för föräldrarna, som exempelvis rollspel och 

användning av dockor för att öva på blöjbyten. Övningen gick sedan vidare till att involvera 

barnen och föräldrarna uppmuntrades när de utförde ärenden, som att gå att handla, 

tillsammans med forskaren (Rao, 2013, s. 694).  

 

8.2.4. Intensitet 

Någonting som bör tas i beaktning är hur ofta, hur länge och hur intensiva sessionerna är i de 

olika metoderna. Detta är något som studierna säger lite olika om. Metoden ‘Video-feedback 

Intervention to promote Positive Parenting and Learning Difficulties’ (VIPP-LD) som 

beskrevs av Hodes et al. (2016, s. 427) är från början inte tänkt för föräldrar med IF. Dock 

anpassades metoden till att vara mer lämpad till föräldrar med IF genom att bland annat korta 

ner sessionerna och dela upp dem till flera stycken under en längre period på tre månader. 

VIPP-LD syftade till att förbättra harmoniska föräldra-barn interaktioner och känslig 

disciplin. Hypotesen i studien var att metoden kunde minska föräldrastress. Hodes et al. 

(2014) tidigare studie bekräftade även denna tidsaspekt. I metoden som beskrevs av 

Glazemakers och Deboutte (2013, s. 619) anpassades ‘Group Triple P’ genom att bland annat 

genomföra programmet långsammare än vanligtvis för att föräldrarna inte skulle bli 

överväldigade. De professionella som intervjuades i Milot och Turcotte (2014, s. 73) lyfte att 

även om det kändes som att inlärningen skedde väldigt långsamt i förhållande till föräldrar 

utan IF, var det viktigt att ändå uppmärksamma deras framgångar. I studien av McGarry et al. 

(2013, s. 23) varierade längden på besöken av doulas vilket berodde på vilka kognitiva 

förutsättningar modern hade. I snitt besökte doulas mödrarna två gånger i veckan och 

besöken varade mellan 30-180 minuter. Dessa besök kompletterades även med kontakt på 

textmeddelanden. Studien om föräldragrupper för föräldrar med IF av Gustavsson och Starke 

(2016, s. 640) beskriver att föräldrarna möttes en gång i veckan vilket var tillräckligt för att 

bryta deras sociala isolering. 

 

Project IMPACT hade 1-1.5 timmes sessioner, tre gånger i veckan under fyra till sex månader 

(Rao, 2013, s. 694). Trots att studien generellt påvisade positiva resultat påpekades det att den 

lilla minskningen i kommunikativa färdigheter vid slutet av interventionen tydde på att det 

fanns behov av kontinuerlig förstärkning av färdigheter gällande interaktionen mellan 

förälder och barn (Rao, 2013, s. 702). Forskaren kom hem till föräldern en gång i veckan 

under SafeCare PII. Föräldern tränade på en färdighet i taget tills de bemästrat den, enligt de 

uppsatta kriterierna, sedan gick de vidare till nästa färdighet. I början av nästa session fick 

föräldern visa upp en färdighet från den tidigare sessionen. Om nivån på en färdighet sjönk 

vid träning av en annan fick föräldern återigen träna på den tills den åter nådde bemästrad 

nivå (Gaskin et al., 2012, s. 192-194). Det var uppföljning efter en, två och tre månader för 

att utvärdera upprätthållandet av färdigheterna. Om föräldern inte hade behållit nivån återgick 

de till att träna på dessa. Föräldern i studien nådde bemästrad nivå efter högst två sessioner 

och fortsatte utföra alla färdigheterna med hög nivå under träning. Vissa omständigheter hade 

gjort att vissa hembesök kunde vara upp till 22 dagar ifrån varandra, men föräldern fortsatte 

ändå upprätthålla en hög nivå och använde sig av den digitala bildramen som en tillgång i 

träningen när forskaren inte var närvarande (Gaskin et al., 2012, s. 195-198). Även VIG var 

kortsiktig där effekt kunde märkas efter tre till fem sessioner. Att använda fler än fem 

sessioner hade inte visat sig förbättra resultatet (Pethica & Bigham, 2018, s. 3-5). Då 

föräldern inte hade visat förmågan att generalisera färdigheter spekulerades det ifall det hade 
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hjälpt med både kort- och långsiktiga tillvägagångssätt. Detta hade inneburit att föräldern 

först fått lära och befästa färdigheterna i en kontext under fem VIG-sessioner för att sedan bli 

erbjuden mer direkt föräldraträning (Pethica & Bigham, 2018, s. 5). Mildons et al. (2008, s. 

381) studerade program inkluderade hembesök varje vecka i ungefär 90 minuter under en 

period på sex månader. Antalet sessioner för familjerna varierade mellan 10 till 26 varav 

genomsnittet för sessioner med själva interventionen var 12 av dem. De andra var fokuserade 

på att sätta upp mål eller bedömningar. En session fokuserade på två till tre specifika mål att 

arbeta med. Studien påvisade en brist i statistiskt signifikanta resultat vilket diskuteras kunde 

bero på att programmet behövde hålla på längre för att få större inverkan på familjen (Mildon 

et al., 2008, s. 382-384). Även PYC använde sig av sessioner varje vecka. Skillnaden mot 

ovannämnda interventioner var att det inte fanns någon bestämd längd på eller antal sessioner 

i PYC. Det var individanpassat beroende på vad den enskilde individen hade behov av och 

dennes inlärningsprocess. Den typiska längden för en session var dock ungefär en timme och 

tidigare erfarenheter av programmet föreslog att en intervention skulle pågå minst sex 

månader för att uppnå en meningsfull skillnad i föräldrarnas beteende (Starke et al., 2013, s. 

147). 

 

Knowles, Blakely et al. (2016, s. 439) utförde ungefär en till tre hembesök i veckan som 

varade i genomsnitt 45 minuter. Den bestod av fem delar varav varje del varade i fem till sex 

veckor. Det fördes en diskussion att det kunde bli svårt för oberoende verksamheter att utföra 

stödet på grund av det omfattande och intensiva stödet. Professionella kanske inte skulle vara 

tillgängliga eller ha rätt utbildning. Dock skulle det tas i beräkning att en sådan intervention 

skulle kunna förebygga eventuell involvering hos socialtjänsten och att få barnen 

omhändertagna, vilket skulle spara pengar i längden (Knowles, Blakely et al., 2016, s. 442). 

En session av PCIT varade i ungefär en timme (Chengappa et al., 2017, s. 261). PCIT var 

uppdelat mellan två olika faser, där fokus låg på olika saker i träningen. Studiens resultat 

visade dåligt underhåll, ökad osäkerhet och minskat förvärv av nya färdigheter. Detta 

diskuterades kunde bero på bland annat att första fasen utfördes mer frekvent, två till tre 

gånger i veckan, än andra som utfördes mer sporadiskt. Att öka frekvensen av sessionerna var 

en faktor som skulle ha kunnat öka upprätthållandet av färdigheter, även över tid (Chengappa 

et al., 2017, s. 271). I och med detta nämnde Chengappa et al. (2017, s. 276) att resultatet och 

generaliseringen av färdigheter hade kunnat bli bättre med fler sessioner. Vidare var en 

rekommendation att korta ner sessionerna till 50-60 minuter för att underlätta för 

kommunanställda som kunde ha begränsat med tid. 

 

8.3. Kommunikation 

8.3.1. Anpassat språk och delaktighet 

Många av de granskade artiklarna beskriver hur viktigt det är att anpassa språket i arbetet 

med föräldrar med IF. Ett enklare språk ansågs i många av studierna vara en viktig aspekt i 

att lära ut nya färdigheter till föräldrarna. I implementeringen av ‘Family Fun Nights’ beskrev 

Knowles, Harris et al. (2016, s. 396) att all information skrevs på lågstadienivå och samtliga 

PowerPoint-presentationer hade lite eller ingen text. Detta var något som uppskattades av 

föräldrarna och gjorde att de tyckte föräldrautbildningen blev roligare och mer tillgänglig. 

Detta är i likhet med att Rao (2013, s. 702) skrev att föräldrarnas defensiva svar kunde bero 

på feltolkningar då de hade svårt att förstå objekten. Knowles, Blakely et al. (2016, s. 435) 

utformade även deras samtyckesformulär med lätt språk och läste den högt för de eventuella 

respondenterna. De professionella som intervjuades av Milot och Turcotte (2014, s. 74) ansåg 

att all information som behövdes för att föräldrar med IF skulle kunna ta emot stöd, men även 

när de skulle ta beslut, måste finnas i ett enklare format som är anpassat efter föräldrarnas 

kognitiva nivå. Mer anpassat stöd vid juridiska processer, till exempel vid omhändertagande 
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av barn, är även något som efterfrågades på grund av det svåra språket. Även viktig 

informationen i föräldrarnas scrapbooks som användes av Hodes et al. (2014, s. 392) 

anpassades med ett lättare språkval. McGarry et al. (2013, s. 31) diskuterade i sin studie att 

stödet hade anpassats individuellt efter mödrarnas kognitiva nivå och att de hade fått mer 

lättlästa versioner av information. Doulas anpassade även hur de gav information till 

mödrarna genom att undvika jargonger. Doulas lyfte också fram att när de gav information 

till mödrarna fick de upprepa detta ett flertal gånger på grund av att mödrarna hade försämrad 

minnesförmåga. Ett förenklat språk och repetition ansågs ha bidragit till framgången av 

interventionen (McGarry, 2013, s. 31). En av doulas beskrev i studien hur repeterande var 

viktigt för mödrarna: 

 

“She didn’t always remember what she’s been told and so it was a case of going over it a lot 

of times” (McGarry et al., 2013, s. 29). 

 

De professionella som deltog i Starke et al. (2013, s. 152-154) studie nämnde rollspel som ett 

alternativt och effektivt sätt att kommunicera med föräldrarna. Även checklistan ansågs 

hjälpa dem att lättare och tydligare kommunicera med föräldrarna. Detta uppskattades då 

otydlig och ospecifik kommunikation mellan dessa kunde leda till missförstånd vilket ofta har 

resulterat i att föräldrarna anklagas för att inte vilja samarbeta och för lathet. PCIT:s 

standardprotokoll tillät modifieringar för att passa de individuella behoven av varje familj 

(Chengappa, 2017, s. 273). Det var därför inte något utöver det vanliga som behövdes för att 

kunna använda PCIT. De anpassningar som gjordes var att den feedback och coaching 

föräldrarna fick var direkt och förenklad med få terapeuter som pratade. Även förklaringar till 

barnens beteenden förklarades kortfattat i ett försök att inte förvirra föräldrarna. Pethica och 

Bigham (2018, s. 4) använde sig av en lättläst variant av principerna av anpassade 

interaktioner för att underlätta för modern att identifiera vilken förmåga hon hade använt i 

videoklippet. Vidare individanpassades interventionen genom att forskarna kommenterade 

positiva aspekter av hennes föräldraskap och väntade sedan på hennes svar då hon blev orolig 

av frågor. 

 

Gällande delaktighet fick föräldern som deltog i SafeCare PII själv välja ut de dagliga 

aktiviteterna denne vill öva på utifrån vad de själva ansåg vara problematiskt eller svårt. 

Vidare när forskaren kollade på videomaterialet tillsammans med föräldern ställdes enklare 

frågor kopplade till videon för att försäkra att föräldern förstod vad som försiggick (Gaskin et 

al., 2012, s. 191-194). Knowles, Blakely et al. (2016, s. 436-439) utgick från målsättning som 

föräldrarna själva fick utforma. Vid målsättningen betonade forskaren att det var föräldern 

som var expert på sina egna barn. Detta blev utgångspunkten vid mätningen av vad som 

ansågs som en idealisk rutin, istället för användningen av kriterier. Inte några beslut togs 

angående interventionen utan att föräldrarna hade accepterat det. De var därför med och 

planerade hela processen tillsammans med forskaren, även om en förälder kom med 

information efter påbörjad rutin integrerades detta för att visa på gemensamt beslutsfattande. 

Forskaren bad föräldrarna efter sessionerna att själva reflektera över hur det gick och försöka 

identifiera vad som gick bra. Forskaren bekräftade sedan detta och berömde föräldern 

(Knowles, Blakely et al., 2016, s. 440). 

 

8.3.2. Relationsbyggande, uppmuntran och feedback 

I flera av de granskade studierna lyfts betydelsen fram av att bygga en relation mellan 

föräldern och den som utför interventionen, vilket anses kan påverka utfallet av metoderna. 

Många studier tar även upp hur viktigt det är att bekräfta och uppmuntra föräldern under 

processen. Vissa studier tar också upp att förälderns inlärning påverkas positivt av att få 
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konstruktiv kritik och feedback på vad som kan förbättras i deras föräldraskap. PYC hjälpte 

till att fördjupa föräldrarnas förståelse för den professionellas roll i programmet och deras 

egen roll i interaktion med sina barn och den professionella (Starke et al., 2013, s. 150-153). 

Vidare ansåg de professionella att PYC ökade samarbetet mellan dem genom att främja en 

dialog. Detta hade resulterat i en förändrad syn på och attityd gentemot föräldrarna vilket kan 

ha påverkat resultatet då bättre attityd kan ge ökade möjligheter för samarbete och 

relationsbyggande. Starke et al. (2013, s. 153) diskuterade dock att det fanns behov av mer 

forskning för att styrka detta samband. I studien av Glazemakers och Deboutte (2013, s. 619) 

tilläts extra tid i början av varje session där föräldrarna och utförarna kunde ha informella 

konversationer över kaffe. Detta underlättade för att bygga en relation och skapa tillit innan 

föräldraprogrammet började. Även i ‘Family Fun Nights’ som beskrevs av Knowles, Harris et 

al. (2016, s. 394) tog de upp att det är en viktig komponent i interventionen att föräldrarna 

fick umgås, på grund av att föräldrar med IF ofta är socialt isolerade. Varje session i ‘Family 

Fun Nights’ inleddes med 45 minuter där föräldrarna fick äta och umgås då detta ansågs vara 

viktigt för föräldrautbildningen. En annan viktig del i ‘Family Fun Nights’ var att det skulle 

råda hög delaktighet i valet av samtalsämnen under utbildningen samt att utbildningen skulle 

inge en känsla av empowerment, hjälp till självhjälp. I studien av Milot och Turcotte (2014, s. 

74) nämndes det att många professionella som arbetat med föräldrar med IF kände en 

moralisk skyldighet att gå bortom sina professionella gränser när det gällde psykosocialt stöd 

för föräldrarna, av den anledningen att de var mer socialt isolerade än andra föräldrar. En 

professionell hade arbetat med samma moder och hennes familj i över tio år. Modern 

berättade i studien hur viktig relationen med denne professionelle var: 

 

“I can tell her [the professional] anything and she listens to me. Sometimes, when she leaves 

for vacation, she calls me to say: if you need anything, you can call that person and he will 

help you. But, we never did, we waited for her.” (Milot & Turcotte, 2014, s. 74). 

 

Milot och Turcotte (2014, s. 74) beskrev även att när stöd gavs till föräldrar med IF utifrån 

respekt och empowerment uppskattades detta av föräldrarna. I studien av McGarry et al. 

(2013, s. 28) var relationsbyggandet och tilliten en viktig aspekt av framgången med doulas. 

Vissa av mödrarna beskrev hur deras relationer med sina doulas var viktigt för dem och att 

det var nödvändigt att de kunde lita på doulas innan de tog emot stöd från dem. I studien av 

Gustavsson och Starke (2016, s. 642) var relationsbyggande och interagerande det mest 

centrala i studien. Att få kommunicera och vara sociala var något som var viktigt för 

föräldrarna. Relationerna mellan föräldrarna och socialarbetarna, men även relationerna 

mellan föräldrarna, ansågs som en viktig orsak till att föräldrarna deltog i föräldragrupperna. I 

föräldragruppen blev individerna erkända som föräldrar och detta tycks vara speciellt viktigt 

för dem vars barn blivit placerade i familjehem. Gustavsson och Starke (2016, s. 646) lyfte 

dock fram att dessa föräldragrupper kanske inte direkt påverkade föräldraförmågan, däremot 

kunde det bryta den sociala isoleringen vilket indirekt kunde påverka deras barn på ett 

positivt sätt. I studien av Hodes et al. (2016, s. 427) stöttade coachen föräldern genom att titta 

på filmer av sig självt. Coachen uppmärksammade och gav uppmuntran vid stunder där 

föräldern visade mottaglighet och har harmoniska interaktioner med sitt barn. De stunder på 

filmen där föräldern var mindre mottaglig gav föräldracoachen konstruktiv kritik och 

förklarade hur föräldern kan förbättra detta. Hodes et al. (2016, s. 430) diskuterade huruvida 

kvaliteten på relationen mellan föräldern och coachen kunde påverka utfallet av metoden. När 

en positiv arbetsallians hade etablerats kunde detta leda till att föräldern blev mer mottaglig 

för guidning och mer motiverad till att nå sina mål. Hodes et al. (2014, s. 390) beskrev 

liknande som ovanstående och drog slutsatsen att videobaserad feedback passar väl till 

föräldrar med IF. I Gaskin et al. (2012, s. 193-194) studie om SafeCare PII demonstrerades 
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varje färdighet av att forskaren visade hur det skulle göras. Sedan fick föräldern själv öva 

medan forskaren gav kontinuerlig positiv och konstruktiv kritik. Efter att föräldern övat på 

färdigheterna separat skulle dessa användas samtidigt och forskaren fortsatte då att ge positiv 

feedback och förslag när möjligheter missades. Efter varje session diskuterade dem 

eventuella frågor och funderingar. Starke et al. (2013, s. 148) använde sig bland annat av 

coaching, beröm och konstruktiv kritik till föräldrarna. 

 

Knowles, Blakely et al. (2016, s. 437-438) använde sig av checklistor som bland annat 

innehöll krav på vad som krävdes av forskaren. Det var exempelvis krav på att forskaren 

skulle använda sig av minst fyra berömmande fraser och att fråga föräldern om denne hade 

något att tillägga under sessionerna. Det skulle även föras diskussioner angående föräldrarnas 

tankar om olika situationer med barnet. Efter att en förälder hade uppnått kriterierna för en 

färdighet minskade den kontinuerliga coachingen under själva rutinen men föräldern fick 

fortfarande positiva kommentarer efteråt av forskaren. Föräldrarna fick då även frågan ifall de 

ville att forskaren skulle komma med feedback om det trots allt skulle finnas behov av det 

under rutinen, vilket föräldrarna oftast ville. Studien påvisade positiva resultat vid 

användningen av aktiv coaching (Knowles, Blakely et al., 2016, s. 440-442). Skillnaden 

mellan PCIT utförd på annat ställe jämfört med hemma hos föräldern var att terapeuten fick 

lov att vara i rummet under observationen av modern och barnet och gav feedback direkt till 

modern istället för bakom ett glas med kommunikation via en öronsnäcka. Barnet blev 

tillsagd att ignorera terapeuten och det denna sade (Chengappa et al., 2017, s. 261). 

 

9. Analys utifrån teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer delar av ovanstående teman analyseras med hjälp av två teoretiska 

begrepp, self-modeling och Känsla av Sammanhang, KASAM. Syftet med analysen är att 

skapa en ökad förståelse av studiens insamlade data och hjälpa till att besvara 

frågeställningarna. 

 

9.1. Analys utifrån self-modeling 

Gaskin, Lutzker, Crimmins och Robinson (2012, s. 197) använde sig av en digital bildram i 

programmet SafeCare PII för att underlätta inlärningen hos föräldrarna med IF. Bilderna till 

bildramen var tagna av föräldern när denne lärt sig en ny färdighet, bilderna laddades upp på 

bildramen som en påminnelse och ett diskussionsunderlag. Några av metoderna baserades på 

videomaterial av föräldrarna i interaktion med sina barn där föräldern kollade på filmen 

efteråt tillsammans med forskaren som samtidigt gav feedback. En av mödrarna förmedlade 

att hon kände sig mer bekväm att leka med sina barn (Hodes, Meppelder, Schuengel och 

Kefs, 2014; Pethica & Bigham, 2018). I VIPP-SD användes även scrapbooks som föräldrarna 

uppskattade. Det var stillbilder från videoklippen som klistrades in i boken kontinuerligt 

under programmet tillsammans med den feedback som gavs. Bandura (1977, s. 13) skriver att 

personer, genom verbala och föreställda symboler, bearbetar och bevarar erfarenheter som 

sedan kan komma att användas som en guide i framtiden. Vidare utvecklas förmågan till 

avsiktligt handlande via symbolisk aktivitet, det vill säga att reflektera över och diskutera 

händelsen på foton, och bilder av en önskad framtid främjar handlingar som vidare leder till 

mer avlägsna mål. Dowrick (2012, s. 31) nämner att Self-modeling, SM, ökar möjligheterna 

till att lära sig om sig själv och sitt beteende genom att titta på materialet flera gånger samt 

identifiera beteendet och potentialen att nå målet. Utifrån detta kan det gå att förstå hur den 

digitala bildramen och scrapbooken skulle kunna underlätta inlärningen hos föräldrarna. 

Genom den verbala diskussion som kan uppstå, samt den föreställda bild som framkommer, 

vid fotograferingen/filmningen och tillbakablickar på fotot skapas en guide hos föräldern som 

kan hjälpa den vid nästkommande tillfälle när färdigheten behövs i praktiken. Den 
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symboliska aktiviteten kan då leda till förmågan att avsiktligt handla som på fotot i 

nästkommande situation med liknande förutsättningar. Fotot blir den önskade framtiden och i 

och med den symboliska aktiviteten leder det till handlingar närmare målet. Inspelningen av 

filmer och att kolla på dessa flera gånger efteråt kan tolkas som möjligheter att lära sig om sig 

själv och sitt beteende vilket även det kan leda till utveckling och att nå målen. Efter att ha 

kollat på videomaterialet flera gånger kan det också tänkas att föräldern blir mer säker på sig 

själv och vad den gör i interaktion med sina barn vilket skulle kunna förklara känslan av att 

vara mer bekväm att leka med barnen. 

 

Rollspel upplevdes underlätta lärandet för föräldrarna i och med variationen mellan att 

praktiskt öva i hemmiljön och observera istället för att endast prata om tillvägagångssätt 

(Starke, Wade, Feldman & Mildon, 2013; Rao, 2013). Rollspel är ett alternativt sätt inom SM 

att lära sig om sig själv och sitt beteende (Dowrick, 1999, s. 24). Detta kan tänkas innebära 

att det inte behövs videoinspelningar för att lära föräldrar med IF nya färdigheter, det kan gå 

att lära sig om sig själv genom att utspela liknande situationer. 

 

Videoinspelningar användes som hjälpmedel för att bland annat kompensera för föräldrarnas 

begränsade minnesförmåga och uppmärksamhetssvårigheter (Hodes et al., 2014, s. 389-392). 

Det användes kortare videoinspelningar som kollades igenom samtidigt som forskaren gav 

feedback. Författarna skriver, att när föräldern fick se sig själv interagera med barnet ökades 

förälderns emotionella involvering mer än om det varit någon annan på inspelningarna. 

Vidare hjälpte det till att utveckla förälderns förmåga att tolka barnets signaler och koppla 

detta till deras egna gensvar på barnets beteende (Hodes et al., 2014, s. 389-392). En moder 

blev obekväm av att höra och se sig själv på video men ansåg trots detta att betraktandet av 

videomaterialet var det som hade störst inverkan på henne (Hodes et al., 2014, s. 396-398). 

SM ökar möjligheterna till att lära om sig själv och sitt beteende. Beteendet bör vara något 

som personen inte redan bemästrar. Det går då, genom att observera sig själv, att identifiera 

och koda beteendet samt potentialen att nå målen (Dowrick, 2012, s. 31). Potentialen för att 

en modell ska kunna förändra ett beteende är relaterad till den upplevda likheten mellan 

modellen och observatören. Detta har därför i forskningen ansetts vara en av de viktigaste 

faktorerna i lärande via observationer (Clare, Jenson, Kehle & Bray, 2000, s. 517). Att 

observera någon annan som utför aktiviteten kan ge samma möjligheter till att identifiera 

beteenden och tillvägagångssätt. Dock kan detta medföra en jämförelsevis lägre effekt hos 

personen (Dowrick, 2012, s. 31). Genom bland annat föreställda symboler, bearbetas och 

bevaras erfarenheter i representativa former och används sedan som en guide till framtiden. 

Avsiktligt handlande är något som kommer från dessa symboliska aktiviteter (Bandura, 1977, 

s. 13). En möjlig förklaring utifrån teorin till att förälderns emotionella involvering i barnet 

ökade skulle kunna vara att föräldern såg sig själv på inspelningen vilket kan vara 

fördelaktigt vid förändring av beteende. Att se sig själv agera på ett visst sätt och se barnets 

reaktion på det skulle kunna tänkas skapa emotionella band. Detta kan jämföras med ifall 

någon annan hade varit modell, vilket hade minskat möjligheten till att lära sig om just sig 

själv och därför haft en mindre effekt. I det här fallet skulle den mindre effekten kunna tänkas 

vara den emotionella involveringen. Att videomaterialet var en hjälp i att utveckla förmågan 

att tolka signaler och koppla detta till eget beteende kan förstås som att föräldern ser sig själv, 

identifierar positiva och negativa aspekter och lära av det. Att observera beteendet och 

reaktionerna för att sedan får feedback utvecklar förälderns förståelse. Vidare, det faktum att 

modern ansåg att studerandet av filmerna var det mest givande trots att hon var obekväm kan 

tolkas som att metoden fungerar och bearbetningen av de föreställda symbolerna, 

interaktionen, bevarats i den representativa formen som hon sedan kan nyttja. När detta blir 
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till avsiktliga handlingar, det vill säga att modern utvecklat sin förmåga, kan det tänkas vara 

mer värdefullt för att övervinna de obekväma känslorna. 

 

Det fanns olika sätt att uppmuntra och ge feedback i de olika metoderna. Ett sätt var att 

forskaren själv demonstrerade färdigheterna. Efter detta fick föräldern själv öva medan 

forskaren gav kontinuerlig positiv och konstruktiv kritik (Gaskin et al., 2012, s. 193-194). Ett 

annat tillvägagångssätt var att coachen studerade den inspelade filmen av föräldern 

tillsammans med föräldern och gav uppmuntran vid stunder av mottaglighet och harmonisk 

interaktion mellan föräldern och barnet. Vid mindre uppvisad mottaglighet fick föräldern 

konstruktiv kritik där de fick reda på hur de skulle kunna förbättra prestationen (Hodes et al., 

2016, s. 427). Inom social inlärningsteori sägs majoriteten av all inlärning i första hand ske 

genom att observera någon annan. Detta gör att det går att förvärva integrerade mönster utan 

att själv ha format dem genom egna försök och misslyckanden (Bandura, 1977, s. 12). Att 

förändra ett beteende via observationer är relaterat till den upplevda likheten mellan modellen 

och observatören. Detta har därför diskuterats vara en av de viktigaste faktorerna i lärande via 

observationer (Clare, Jenson, Kehle & Bray, 2000, s. 517). Att observera någon annan som 

utför aktiviteten kan ge samma möjligheter som att observera sig själv till att lista ut hur en 

ska nå sitt mål och lyckas. Det kan dock medföra en jämförelsevis lägre påverkan och 

personen får inte möjlighet att känna igen sig själv i videon eller observera sin egen potential. 

Vid observationer av andra modeller behöver komponenterna som används redan finnas 

tillgängliga för personen (Dowrick, 2012, s. 31). Erfarenheter bearbetas och bevaras i 

representativa former genom verbala och föreställda symboler. Detta används sedan som en 

guide till framtiden. Bilder av en önskad framtid främjar handlingar som leder till mer 

avlägsna mål (Bandura, 1977, s. 13). Med uppmuntrande miljö, generering av kognitivt stöd 

och producering av konsekvenser för deras handlingar kan människor till viss del få kontroll 

över sitt beteende (Bandura, 1977, s. 13). Både att observera forskaren alternativt att 

observera sig själv skulle, enligt teorin, kunna resultera i önskvärd utveckling då båda 

påvisade positiva resultat när de undersöktes. Att det fungerar när föräldern får observera 

forskaren demonstrera färdigheten, och sedan själv utföra aktiviteten, skulle kunna förstås i 

och med att majoriteten av all inlärning är observationer av andra. Genom att se forskaren 

utföra aktiviteten observerar föräldern ett önskvärt beteende och kan anamma detta utan att 

behöva försöka själv och eventuellt misslyckas. Att själv vara modellen är dock något som 

uppfattas som mer effektivt då det ger en uppfattning av likhet mellan modellen och 

observatören. Det går även då att identifiera sina egna för- och nackdelar i agerandet. Båda 

använder sig av verbala och föreställda symboler i och med observationen och den feedback 

de får, vilket kan guida båda i framtiden. Tillvägagångssätten kan också tänkas fungera bra då 

feedback skulle ge en uppmuntrande miljö, kognitivt stöd och producering av konsekvenser 

vilket i sin tur kan leda till utveckling i form av kontroll av beteenden. En slutsats som skulle 

kunna dras är dock att det sistnämnda tillvägagångssättet skulle vara mer effektivt då det 

handlar om self-modeling och inte observation av annan person eftersom upplevelsen av 

likhet är av vikt när personer, såsom föräldrar med IF, ska förändra beteenden. 

 

9.2. Analys utifrån KASAM 

Majoriteten av föräldrar med IF som deltagit i någon form av formellt föräldrastöd var nöjda 

med stödet. Detta har visat sig bland annat i studien av McGarry, Stenfert Kroese och Cox 

(2013, s. 25-29) där mödrarna som tog emot stöd av doulas var väldigt nöjda och uppgav att 

de lärt sig mycket genom stödet. En förhoppning hos många av mödrarna var att stödet skulle 

hjälpa dem att få behålla sina barn då de var oroliga att barnen skulle bli 

tvångsomhändertagna. Enligt Antonovsky (2005, s. 44-46) ska en person bland annat ha en 

hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att uppnå KASAM. Eftersom 
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mödrarna upplevde att de lärde sig mycket kan detta tolkas som att doulas höjde deras 

begriplighet och hanterbarhet av att fostra sina barn. Mödrarna själva ansåg dessutom att 

stödet kunde innebära att de skulle få behålla sina barn vilket kan tolkas som att de ansåg att 

stödet de fick var meningsfullt, det vill säga att stödet hade en känslomässig betydelse för 

dem. Detta kan ha påverkat utfallet av stödet och att mödrarna blev nöjda. I studien av 

Glazemakers och Deboutte (2016, s. 622) uppgav 89 procent av föräldrarna att informationen 

de hade fått via stödet var tydligt och att de kände sig delaktiga i processen. Detta skulle 

kunna förstås utifrån Antonovsky (2005, s. 44-46) som att föräldrarna var nöjda på grund av 

att tydligheten ökade deras känsla av begriplighet av stödet de tog emot och att delaktigheten 

ökade deras känsla av meningsfullhet. Detta höjer då deras känsla av sammanhang. Det kan 

tolkas som att de var nöjda eftersom delaktigheten gjorde dem mer motiverade och 

engagerade i stödet vilken kan ha höjt deras känsla av meningsfullhet. 

 

I studien av McGarry et al. (2013, s. s. 29-30) uppgav doulas att arbetet var stressande och 

utmanande. Det diskuterades ifall detta kan ha berott på att det var större risk att dessa barn 

skulle bli tvångsomhändertagna och att mödrarna hade mindre sociala nätverk vilket innebar 

att doulas arbete blev mer omfattande än vanligt. Enligt Antonovsky (2005, s. 44-46) behövs 

bland annat en känsla av hanterbarhet för att kunna uppnå KASAM (Antonovsky, 2005, s. 

44-46). Utifrån KASAM kan det tolkas som att doulas kanske inte hade tillräckligt med 

hanterbarhet för denna typ av arbete då mödrar med IF kan ha annorlunda levnadssituationer i 

jämförelse med mödrar utan IF. Det kan förstås som att ifall doulas hade fått tillräckliga 

resurser för att tillgodose mödrarnas behov i och med risken att barnen kunde bli 

tvångsomhändertagna, kan detta ha lett till en ökad känsla av hanterbarhet. Vilket vidare kan 

leda till en ökad känsla av sammanhang. Ett önskemål av de professionella som deltog i 

studien av Weiber, Tengland, Berglund och Eklund (2013, s. 204) var att starta 

samarbetsgrupper, som till exempel SUF-grupper (Samverkan-Utveckling--Föräldraskap), 

vilket syftar till att öka kunskap och samarbete kring föräldrar med IF och deras barn. De 

uppgav att det råder en brist på samverkan och att det finns ett behov av ökad kunskap kring 

föräldrar med IF och deras barn för att kunna skapa ett optimalt stöd. Vissa av de 

professionella som tidigare har deltagit i SUF-grupper upplevde detta som positivt då det gav 

ny kunskap och råd vid svåra fall. Enligt KASAM (Antonovsky, 2005, s. 44-46) behövs 

bland annat en känsla av begriplighet och hanterbarhet för att få en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005, s. 44-46). Det kan tolkas, utifrån KASAM, att samarbete mellan 

yrkesverksamma kan fungera som ett sätt för professionella att öka sin begriplighet och 

hanterbarhet i frågor som gäller föräldrar med IF. Då upplevelsen av SUF-grupper var 

positiva av de professionella kan dessa grupper tolkas som en metod för att höja känslan av 

sammanhang för professionella inom dessa frågor. 

 

I många av studierna som granskades var föräldrastöden hemmabaserade vilket ansågs ha gett 

en positiv effekt på utfallet. Vissa av studierna ansåg att det blev lättare för föräldrarna att 

lära sig nya föräldraförmågor i hemmamiljön. En studie av Chengappa, McNeil, Norman, 

Quetsch och Travers (2017, s. 260) gick ut på att interventionen PCIT skulle utföras i 

förälderns hem vilket skulle stötta föräldern till att öka generaliseringen av de nya 

förmågorna. Enligt Antonovsky (2005, s 44-45) innebär hanterbarhet till vilken grad en 

individ känner att den har resurser till sitt förfogande och att individen har en känsla av att 

den har tillräckligt med resurser att kunna hantera stimuli (Antonovsky, 2005, s. 44-45). Det 

kan tolkas, utifrån hanterbarhet, att hemmabaserade interventioner kan vara extra gynnsamt 

för en person med IF då dennes resurser kan se annorlunda ut i jämförelse med andra 

föräldrar. Det kan ge en känsla av att det finns fler bekanta resurser tillgängliga för föräldern 

om en intervention utförs i hemmet. För att öka känslan av hanterbarhet kan det vara 
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fördelaktigt att nyttja hemmabaserade interventioner. Känslan av meningsfullhet, enligt 

Antonovsky (2005, s. 44-45), innebär att livet känns betydelsefullt och att problemen som 

individen stöter på är värda att lägga engagemang och tid på (Antonovsky, 2005, s. 44-45). 

Om interventionen är hemmabaserad kanske detta hjälper föräldern att se meningen och 

betydelsen med förmågorna som den lär sig då de utförs i “rätt” kontext, det vill säga 

hemmet. 

 

I många av de granskade studierna lades fokus på att föräldrarna fick lära sig konkreta 

färdigheter och kunskaper som de kunde öva på, som till exempel byta blöja, mattider och 

förståelsen för barns utveckling. Studierna lade mindre fokus på abstrakta koncept. Detta 

visade i många studier ge ett framgångsrikt resultat. I studien av Rao (2013, s. 702) 

diskuterades det att en del av resultatet kunde bero på att föräldrarna med IF hade en hög nivå 

av orealistiska förväntningar på sina barn. Detta kan ha sin grund i föräldrarnas 

funktionsnedsättning som orsakar konkreta tankesätt och begränsad förmåga att förstå barns 

utveckling. Antonovsky (2005, s. 44-45) beskriver känslan av begriplighet, det vill säga i 

vilken grad en individ upplever att yttre och inre stimuli som ordnad och strukturerad, inte 

som ett kaos. Detta ska bidra till en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005, s. 44-45). Det 

skulle kunna tolkas som att strategin att lägga fokus på konkreta färdigheter hjälpte 

föräldrarna med IF att öka sin känsla av begriplighet vilket ledde till ett positivt utfall i 

studierna. Genom att öva på färdigheter som exempelvis att byta blöja istället för att lägga 

fokus på abstrakta koncept kan det förstås som att stimuli som föräldrarna utsattes för under 

interventionen blev mer ordnad och inte som kaosartat. Detta kan ha bidragit till en känsla av 

sammanhang.Vissa studier lyfte att det kan vara viktigt att beakta hur intensiva en metods 

sessioner bör vara för att det ska vara anpassat för en förälder med IF. I studien av Hodes, 

Meppelder, de Moor, Kef och Schuengel (2016, s. 427) anpassades ett redan existerande 

föräldraprogram till att vara lämpligt för föräldrar med IF. Detta gjordes bland annat genom 

att korta ner sessionerna och genomföra dem under en längre tidsperiod, vilket kan ha 

bidragit till det framgångsrika resultatet. Utifrån KASAM är det viktigt att både ha en känsla 

av hanterbarhet, det vill säga resurser till sitt förfogande, och begriplighet, det vill säga 

uppleva att stimuli är ordnad, för att kunna uppnå en känsla av sammanhang (Antonovsky, 

2005, s. 44-45). Det kan tänkas att anpassningen av intensiteten i metoden kan ha underlättat 

för föräldrarna att tillgodogöra sig programmet. Det kan förstås som att denna anpassning av 

intensiteten i interventionerna kan ha ökat föräldrarnas känsla av begriplighet och känsla av 

hanterbarhet vilket kan ha lett till ett positivt utfall av programmet. 

 

Ett flertal av studierna diskuterade hur det var viktigt att använda ett anpassat språk i mötet 

med föräldrar med IF. Det kunde exempelvis bestå av användningen av ett enklare språk och 

inte ge för mycket information samtidigt. “Family Fun Nights”, en studie av Knowles, Harris 

och Van Norman (2016, s. 396), använde endast information som skrivits på lågstadienivå 

och hade PowerPoint-presentationer med lite eller ingen text. Detta ledde till att föräldrarna 

upplevde programmet som roligt och lättillgängligt. För att känslan av sammanhang ska vara 

hög enligt Antonovsky (2005, s. 44-45) ska alla komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet vara höga. Samtliga behövs för att en individ ska uppnå KASAM 

(Antonovsky, 2005, s. 44-45). Det kan förstås som att det anpassade språket kan ha bidragit 

till en ökning i samtliga komponenter hos föräldrarna med IF. Eftersom språket blev lättare 

kan detta ha ökat deras känsla av begriplighet och hanterbarhet. Detta kan vidare ha lett till 

att de upplevde programmet som roligare vilket kan tolkas som att det ökade känslan av 

meningsfullhet för dem. I studien av Rao (2013, s. 702) kunde föräldrars svar ibland bli något 

defensiva under interventionen vilket diskuterades kunde bero på att de inte förstod 

information på grund av deras funktionsnedsättning. Enligt Antonovsky (2005, s. 44-45) kan 
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en låg känsla av begriplighet få en individ att uppleva stimuli som kaotiskt (Antonovsky, 

2005, s. 44-45). Föräldrarnas defensiva svar kan förstås som att de upplevde en låg känsla av 

begriplighet vilket påverkar deras känsla av sammanhang. Om informationen varit tydligare 

kan det förstås som att känslan av begriplighet hade ökat. 

 

Många av de granskade studierna beskriver betydelsen av att bygga en relation mellan 

föräldern och den som utför stödet samt att detta kan påverka stödets utfall. Enligt Starke, 

Wade, Feldman och Mildon (2013, s. 150-153) hade PYC ökat samarbetet mellan den 

professionelle och föräldern. Detta ledde till en mer positiv syn och attityd till föräldern av 

den professionella (Starke et al., 2013, s. 150-153). Känslan av meningsfullhet kallas för 

motivationskomponenten i KASAM enligt Antonovsky (2005, s. 44-45). Det kan tolkas som 

att det ökade samarbetet mellan föräldern och den professionelle ledde till att känslan av 

meningsfullhet ökade hos den professionelle då samarbetet ändrade deras attityd till 

föräldern. Det kan förstås som att relationen till föräldern bidrog till ökad motivation och 

engagemang hos den professionelle vilket kan ha resulterat i ett positivt utfall av PYC. 

Gustavsson och Starke (2016, s. 642) beskrev i sin studie att relationsbyggande och 

interagerande var det centrala i sin studie eftersom föräldrar med IF generellt sett är ganska 

socialt isolerade. Personerna som deltog i föräldragruppen uppgav att det viktigaste för dem 

med gruppen var att umgås. Känslan av meningsfullhet i KASAM, enligt Antonovsky (2005, 

s. 44-45), avser i vilken grad individen upplever att livet har en känslomässig betydelse. Detta 

kan bidra till en ökad känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005, s. 44-45). Det kan förstås 

som att möjligheten att få träffa andra föräldrar med IF och att umgås ökade föräldrarnas 

känsla av meningsfullhet vilket resulterade i att gruppen upplevdes som betydelsefull för 

dem.  

 

En viktig aspekt att beakta i interventioner, enligt många av de granskade studierna, är att ge 

beröm men även konstruktiv kritik till den som mottar interventionen. I studien av Gaskin, 

Lutzker, Crimmins och Robinson (2012, s. 193-194) fick föräldern som deltog i SafeCare PII 

öva medan forskaren gav kontinuerligt beröm och konstruktiv kritik under processens gång. 

Detta kan ha varit en bidragande orsak till det positiva utfallet av SafeCare PII. Antonovsky 

(2005, s. 44-45) beskriver hanterbarhet som till vilken grad en individ upplever att den har 

resurser till sitt förfogande (Antonovsky, 2005, s. 44-45). Det kan förstås som att beröm och 

konstruktiv kritik kan öka föräldrarnas känsla av hanterbarhet då det kan ge mer resurser för 

att ta hand om sina barn. Detta kan förklara de positiva effekterna som interventionen gett. 

 

10. Diskussion 

I följande avsnitt kommer frågeställningarna att besvaras och en diskussion föras om 

resultaten i föreliggande studie bland annat med en jämförelse av den tidigare forskningen. 

Vidare kommer studiens svagheter och styrkor att diskuteras och förslag ges till fortsatt 

forskning. 

 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka kunskapsläget gällande metoder för 

formellt föräldrastöd till föräldrar med IF och vad metoderna har gett för resultat för 

föräldraskapet. När det gäller vad forskningen visar när det gäller olika föräldrastödsmetoder 

och dess påverkan på föräldrar med IF utifrån föräldraskap har majoriteten av 

föräldrastödsmetoderna visat sig ge positiva resultat för deras föräldraskap (t.ex. Gaskin, 

Lutzker, Crimmins, & Robinson, 2012; Knowles, Blakely, Hansen & Machalicek, 2016). De 

positiva resultaten är i form av mer förståelse för barnets behov, barnets utveckling och en 

harmonisk interaktion mellan barn och förälder. Vidare har det även visat en minskad stress 

hos föräldrarna kopplat till deras föräldraroll samt minskad oro att barnen ska bli 
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tvångsomhändertagna. Anledning till dessa förbättringar kan vara på grund av ökade 

kunskaper och nya eller förbättrade färdigheter. Stöden syftar till att ge föräldrarna resurser 

till att ta hand om sina barn på ett adekvat sätt. Även stöd som inte direkt fokuserar på att 

utveckla föräldraförmågan, såsom föräldragrupper, påvisade positiva resultat för 

familjesituationen. Det är svårt att identifiera exakt vilka komponenter som har gett upphov 

till de positiva resultaten då forskningen inte undersökt detta, däremot går det att konstatera 

några gemensamma faktorer som många föräldrastödsprogram innehåller. Några 

gemensamma komponenter i föräldrastödsprogrammen för föräldrar med IF är att många 

utförs i hemmamiljö, användning av visuella hjälpmedel och majoriteten av forskningen 

säger att det blir störst effekt om interventionen är i längre utsträckning (t.ex. Gaskin et al., 

2012; Pethica & Bigham, 2018). Det ansågs vara fördelaktigt att ha hemmabaserade 

interventioner eftersom det underlättade för att identifiera föräldrarnas behov och svårigheter 

i vardagen. Med visuella hjälpmedel menas bland annat filmer och bilder som används som 

påminnelser för föräldrarna och även ett verktyg för att lära sig (t.ex. Pethica & Bigham, 

2018; Hodes, Meppelder, Schuengel & Kef, 2014). Ett sätt att förstå användningen av de 

visuella hjälpmedlen är att det, enligt self-modeling (Dowrick, 2012), möjliggör att 

föräldrarna får observera sig själva och koda sina beteenden. I och med 

funktionsnedsättningen innebär hjälpmedlen en minskad press på föräldrarnas förmåga att 

minnas då bilderna och filmerna agerar som påminnelser. Det har även diskuterats att om det 

skapas en positiv arbetsallians mellan föräldern och den professionella kan det ge ett positivt 

utfall, och detta skulle kunna bero på en ökad trygghet och tillit, vilket underlättar för 

inlärningen. Ett annat antagande som har gjorts i vissa av studierna är att det kan vara 

nödvändigt att använda ett anpassat, enklare språk för att föräldrarna ska förstå och kunna 

lära sig. Detta har bekräftats av utsagor från föräldrar i studierna. Det går att förstå, utifrån 

KASAM (Medin & Alexanderson, 2000; Antonovsky (2005), att genom att göra vissa 

anpassningar för föräldrar med IF går det att öka deras känsla av sammanhang vilket kan 

påverka utfallet av interventionerna. Detta kan bestå av att öka deras begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet för att utveckla deras föräldraförmåga. I många av studierna 

diskuteras det att i den här formen av stöd kan det vara viktigt att bekräfta det föräldern gör. 

En studie, “Family Fun Nights”, av Knowles, Harris och Van Norman (2016) påvisade några 

hinder i utförandet av programmet. Dessa bestod bland annat av att föräldrarna blev 

distraherade av varandra när stödet utfördes i klassrumsmiljö. Det var även en låg närvaro av 

föräldrarna samt att det var låg svarsfrekvens på enkäterna. Utifrån att andra studier var 

hemmabaserade och gav mer positivt resultat kan detta förklara hindren som uppstod i 

“Family Fun Nights”. De hinder som uppstod kan också förklaras genom att andra studier har 

varit mer individbaserade vilket kan ha gett upphov till en positiv förändring i deras 

föräldraskap. I och med deras uppmärksamhetssvårigheter kan det tänkas att deras 

föräldraförmåga inte utvecklas om de blir distraherade av andra föräldrar. Gemensamt för alla 

studier är konstaterandet att deras egna resultat visar positiva utfall men att de inte går att 

använda för att säkerställa att det är en effektiv och fungerande metod på grund av deras 

begränsade studier i form av för litet urval.  

 

Angående hur metoderna upplevts av föräldrarna och de professionella var svaren positiva 

och de deltagande menade att metoderna fungerade. Generellt anser föräldrarna att de är 

nöjda med föräldrastödsprogrammen som de har deltagit i. En positiv del som de har lyft 

fram är det lättillgängliga materialet och det anpassade språket. Vissa föräldrar säger i 

studierna att de har lärt sig många kunskaper och färdigheter som kan hjälpa dem i sitt 

föräldraskap (t.ex. McGarry, Stenfest Kroese & Cox, 2013; Weiber, Tengland, Berglund & 

Eklund, 2014). I studien av Gustavsson och Starke (2016) undersöktes föräldragrupper för 

föräldrar med IF, där grupperna fokuserar på att bryta den sociala isoleringen och de lägger 
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inte fokus på att utveckla föräldraförmågan. Detta var något som de deltagande föräldrarna 

hade varit positiva till då det hjälpte dem att träffa andra människor och att komma hemifrån. 

Det har också framkommit att föräldrarna i de videobaserade studierna anser sig förstå sitt 

barns behov bättre och att de känner sig tryggare med att interagera med dem. I studierna 

framkommer det att många professionella ställer sig positiva till samverkan och att få mer 

kunskap om föräldrar med IF och deras barn, för att kunna skapa ett optimalt stöd. Något som 

har lyfts fram är önskemål om mer samverkan och samarbetsgrupper som kan arbeta 

tillsammans och få stöd i liknande frågor. Det har även lyfts fram att när professionella 

arbetar med föräldrar med IF ligger det primära fokuset på föräldern och inte på deras barn. 

De professionella upplever att det saknas ett barnperspektiv. Något som också lyfts fram är 

att föräldrar med IF emellanåt blir tillskrivna mer föräldrakompetens av vissa professionella 

än vad de faktiskt har (t.ex. Weiber, Eklund & Tengland, 2013; Gaskin et al., 2012). Detta 

kan bli en problematik om det finns risk för vanvård. Det bör vidare uppmärksammas att 

interventioner även kan uppfattas som påfrestande för de professionella. Bland annat ansåg 

doulas (McGarry, Stenfest Kroese & Cox, 2013) att deras arbete med föräldrar med IF var 

mer utmanande och stressande än med föräldrar utan IF. Det diskuteras om det kan bero på 

den större risken för föräldrarnas barn att bli omhändertagna och att föräldrarna hade ett 

mindre socialt nätverk vilket resulterade i att stödet blev mer omfattande. 

 

De professionella som deltagit i videobaserade interventioner anser att filmning av 

föräldrarna och att låta dem titta på filmerna ihop med en professionell, har gett goda resultat. 

Detta arbetssätt var till hjälp i kontakten med föräldrarna och interventionerna gjorde 

föräldrarna mer trygga i sitt föräldraskap. I många studier uppgav de professionella att arbetet 

utifrån ett strukturerat program underlättade i samarbetet med föräldrar med IF. Bland annat 

framkom det i studien om PYC av Starke, Wade, Feldman och Mildon (2013) att majoriteten 

av de professionella ansåg att det var fördelaktigt att använda sig av en checklista för att 

bland annat följa föräldrarnas utveckling. Dock upplevde några av de professionella att 

checklistan kändes som ett kontrollerande av föräldrarna vilket gjorde de professionella 

obekväma.  

 

Den sista frågeställningen handlade om vad forskningen ansett inte har fungerat i metoderna 

och vad som efterlyses när det gäller föräldrastöd. I forskningen diskuterades omfattningen 

av studierna, och det nämndes att urvalet varit för begränsat, vilket resulterat i att det inte går 

att dra några slutsatser av resultaten. Det finns faktorer som tyder på att metoderna fungerar 

för att förbättra föräldrar med IF:s föräldraförmåga men det finns behov av större urval för att 

bekräfta eller dementera detta. Vidare finns det behov av ytterligare och mer omfattande 

forskning för att identifiera vilka komponenter som bidrar till interventionens utfall (t.ex. 

Chengappa, McNeil, Norman, Quetsch & Travers, 2017; Weiber et al., 2014). Det skulle 

kunna gå att dra slutsatsen att om detta genomförs skulle det gå att utforma ett adekvat, 

anpassat stöd till föräldrar med IF. Det framkommer inte något konkret som inte fungerar för 

föräldrarna med IF men en intervention, enligt Knowles, Harris et al. (2016), som fungerade 

mindre bra var “Family Fun Nights”. Programmet hade ett lågt deltagande och det förekom 

distraktioner i klassrummet. Det framgår inte tydligt i studien vilka komponenter i metoden 

som inte fungerade. Ett antagande enligt författarna var att en möjlig orsak var att det 

utfördes i för stora grupper och genomfördes i klassrumsmiljö (Knowles, Harris et al., 2016). 

Något som även är relevant att lyfta fram är att det för det mesta saknas barnperspektiv i 

metoderna. Det går att diskutera hur dessa metoder påverkar barnen när de är inblandade och 

hur de tas hänsyn till.  
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I tidigare litteraturstudier (Wilson, McKenzie, Quayle och Murrays, 2013; Wade, Llewellyn 

och Matthews, 2008; Knowles, Machalicek och Van Norman, 2015; Coren, Thomae och 

Hutchfield, 2011) har det konstaterats att majoriteten av föräldrastöd till föräldrar med IF har 

varit framgångsrika. Utvecklingsområden består av att det behövs större undersökningar för 

att kunna generalisera resultaten. Det behöver även undersökas vilka komponenter som ger 

upphov till de positiva resultaten. Det råder dock antaganden om att bidragande 

framgångsfaktorer är fokus på konkreta färdigheter, hemmabaserade interventioner och 

visuella hjälpmedel. Detta är i likhet med de diskussioner som förts i föreliggande studie. De 

tidigare litteraturstudierna har andra inklusions- och exklusionskriterier än i föreliggande 

studie. I tre av översikterna, i likhet med föreliggande studie, användes mer generella kriterier 

såsom att artiklarna skulle besvara frågor inom vissa teman. En av litteraturstudierna använde 

sig istället endast av RCT-studier. Detta på grund av att de ansåg att det skulle vara lättare att 

jämföra dem om de var lika. En fördel med att använda få men liknande studier är att det 

skulle kunna underlätta analysen och kan höja kvaliteten på en litteraturstudie. Jämförelsevis 

kan de som har ett bredare urval ge en större helhetssyn på forskningsläget men detta kan ske 

på bekostnad av kvaliteten och analysen. En metod, som den i föreliggande studien, kan ge en 

mer omfattande bild av forskningen vilket överensstämmer med studiens syfte och 

frågeställningar. Att ha olika fokus vid en litteraturstudie kan leda till olika resultat. 

Föreliggande studie hade som ambition att ge en relativt generell bild av hur forskningen ser 

ut. I tidigare litteraturstudier har fokus varit på mer specifika frågor. Efter utförd studie går 

det att konstatera att en systematisk litteraturstudie och de metodval som gjorts var de som 

passade mest för att besvara syftet. Om föreliggande studie hade fokuserat på mer specifika 

frågor kan det ha blivit en för begränsad bild av kunskapsläget. Ännu en aspekt som kan ha 

påverkat är valet av de teoretiska utgångspunkterna. Om andra teoretiska utgångspunkter 

hade använts kan det ha lett till andra slutsatser. 

 

Som det nämndes i inledningen har synen på människor med funktionsnedsättningar ändrats 

genom åren från att ha setts som olämpliga föräldrar till att vara delaktiga och ha rätt till 

föräldrastöd vid eventuella svårigheter (Holgersson, 2008, s. 59-60). Som tidigare nämnts 

behöver inte alla föräldrar med IF stöd i sitt föräldraskap, det finns många som anses kunna ta 

hand sina barn på ett adekvat sätt. Det kan vara viktigt att beakta att alla inte är lämpliga som 

förälder, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte (Llewellyn, Matthews & Wade, 

2011, s. 419-420). Vid vanvård eller misshandel ska barnets bästa alltid gå först (lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det går att diskutera huruvida det 

alltid är funktionsnedsättningen som orsakar hindret i föräldraförmågan, det kan finnas andra 

bidragande faktorer till detta. Föreliggande studie har påvisat att det finns ett flertal metoder 

för att utveckla föräldraförmågan och dessa är anpassade för föräldrar med IF. Dessa har 

dessutom visat positiva resultat. Detta behöver dock inte innebära att samtliga metoder passar 

alla. Vidare om det inte märks av några förbättringar i föräldraförmågan kan det bedömas att 

barnets bästa är att bli placerad. Om förutsättningarna tillåter har barnet alltid rätt till sina 

biologiska föräldrar. 

 

Föreliggande studie undersöker föräldrar med IF som målgrupp. Detta är en målgrupp som är 

i behov av anpassat stöd då deras sociala, psykologiska och kognitiva förmågor kan vara 

nedsatta. Den genomförda litteraturstudien identifierar positiva och negativa aspekter som 

finns i relation till föräldrastöd, vilket skulle kunna ligga till grund för framtida 

interventioner. Som nämnts i föreliggande studie kan professionella tycka det uppstår 

svårigheter i att arbeta med målgruppen, det är då av vikt att dessa professionella har 

interventioner att förlita sig på som fungerar och som underlättar (sam)arbetet. En 

evidensbaserad grund tillför även mer säkerhet för den enskilde föräldern i och med 
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beprövade metoder och förutsättningar som skulle kunna minska risken för att barn far illa, 

blir omhändertagna och undvika eventuella framtida interventioner. Att identifiera vad det 

finns för formellt stöd tillgängligt och vad som fungerar med dem kan användas av 

kommuner som inte har etablerade föräldrastöd för föräldrar med IF. 

 

Något som uppmärksammats efter att den systematiska litteraturöversikten genomfördes var 

att samtliga artiklar var genomförda i västerländska länder. Detta skulle kunna påverka 

föreliggande studie då informationen kan upplevas ”vinklad”, att det ger endast en bild av 

verkligheten och ger inte någon bredd. Det skulle kunna bero på valet av inklusionskriteriet 

att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. I föreliggande studie är detta inte 

något som går att påverka på grund av språkbarriärer. I och med den språkliga begränsningen 

kan generaliserbarheten påverkas på så sätt att det inte kommer vara applicerbart i alla länder. 

I länder med andra välfärdssystem kan det uppstå svårigheter i att relatera till de 

förekommande interventionerna och föreliggande studies slutsatser. 

 

Det finns naturligtvis för- och nackdelar med föreliggande studie. Det som diskuterats är då 

bland annat valet av begränsad tidsperiod då artiklarna fick vara publicerade. Fördelarna med 

att begränsa studien till de senaste tio åren är att det blir aktuell forskning och det avgränsar 

studien. Avgränsningen behövdes då det fanns begränsat med tid att utföra studien. 

Nackdelarna med detta är att det finns en risk att relevant forskning missas som kan 

appliceras i nutid trots att de är äldre. En förutsättning för att behålla den begränsade 

tidsperioden var att sökningen skulle resultera i ett rimligt antal studier utifrån rådande 

omständigheter. En svaghet i föreliggande studie är att det inte har funnits tillgång till vissa 

artiklar på grund av det inte alltid funnits full text eller att det hade krävts en beställning av 

vissa artiklar. Detta sågs dock inte som ett hinder för att kunna besvara syftet eftersom antalet 

utvalda artiklar ansågs tillräckliga. En styrka i föreliggande studie är att den genomgående 

varit systematisk och följt samtliga kriterier för en litteraturstudie. Metoden har gett en 

överblick över forskningsområdet. Ännu en styrka i detta har varit att den har omfattat både 

kvantitativa och kvalitativa studier vilket ger en bredd som inte hade varit möjligt om studien 

hade avgränsat sig till en form av studier. Det har vidare varit en ambition att vara opartiska 

under processens gång. Ett exempel på detta är att tidigare litteraturstudier har granskats efter 

att den tematiska analysen genomförts. Anledningen till detta var att inte bli påverkade av 

dessa när artiklarna kodades. Om litteraturstudierna lästs innan hade det kunnat påverka hur 

temana hittades och valdes ut då deras slutsatser omedvetet hade kunnat påverka den egna 

förförståelsen. Problem som uppmärksammats under genomgången av granskad litteratur och 

forskning är att de flesta studier endast lyfter de positiva aspekterna av sina föräldrastöd. 

Detta skulle kunna resultera i att föreliggande studies resultat och slutsatser blir vinklade då 

eventuellt inte all fakta finns tillgänglig. Dock skulle de positiva resultaten kunna motivera 

till mer forskning vilket det finns behov av i dagsläget för att etablera en vetenskaplig grund, 

utveckla de existerande stöden och eventuellt forma nya stöd och metoder. Avslutningsvis 

kan det konstateras att föreliggande litteraturstudie innehåller fler studier än någon av de 

tidigare litteraturstudierna, vilken kan innebära en viss styrka då det blir mer heltäckande av 

det aktuella kunskapsläget. 
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11. Slutsatser 

Det gemensamma för majoriteten av artiklarna är att de påvisar positiva resultat för de 

metoder som använts för att utveckla föräldraförmågan hos föräldrar med IF. De slutsatser 

som tagits är att föräldrarna känner sig mer bekväma med sina barn, har mer förståelse för 

barnets behov och utveckling samt upplever mindre stress. Det kan förstås utifrån SM att 

observera sig själv underlättar inlärningen. Utifrån KASAM kan det förstås som att genom att 

öka känslan av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet kan det leda till positiva resultat 

för föräldraskapet. Dock finns det svårigheter att säkerställa just vilka komponenter det är 

som fungerar och i att generalisera resultaten på grund av de begränsade urvalen. 

Forskningen visar olika angående intensiteten av interventionerna och sessionerna, det tyder 

på att det är av vikt med individanpassat stöd. Både föräldrar och professionella upplever 

generellt föräldrastöden på ett positivt sätt samtidigt som det finns några negativa aspekter 

som behöver utvecklas. En hypotes är att hemmabaserade interventioner med visuella 

hjälpmedel, enkelt språk och en fungerande arbetsallians kan leda till positiva resultat. 

Forskningen efterlyser mer omfattande studier och identifiering av vilka komponenter som 

ger upphov till de positiva resultaten. Något som även efterlyses i forskningen är att det 

behövs mer barnperspektiv i föräldrastöden för föräldrar med IF. 

12. Förslag till vidare forskning 

I likhet med tidigare litteraturstudier (Wade, Llewellyn & Matthews, 2008; Coren, Thomae & 

Hutchfield, 2011; Wilson, McKenzie, Quayle & Murray, 2012; Knowles, Machalicek & Van 

Norman, 2013) påvisar föreliggande studie att det finns ytterligare behov av forskning inom 

området formellt föräldrastöd till föräldrar med IF. Den nuvarande kunskapsläget av metoder 

för föräldrastöd till föräldrar med IF påvisar positiva resultat. Dock finns det behov att mer 

omfattande studier med större urval för att kunna generalisera resultaten. Forskningen skulle 

kunna gynnas av att utvärdera de enskilda komponenterna separat från varandra för att 

identifiera vilka som bidrar till resultaten. Egna reflektioner som uppkommit är att det även 

kan finnas behov av att undersöka hur föräldrastöden fungerar långsiktigt för att avgöra om 

föräldrastöden är något som behöver vara kontinuerligt eller endast under en tidsbestämd 

period. En utveckling av detta är att undersöka om och hur stödet behöver struktureras om 

eller återkomma i och med barnets utveckling. Den fundering som uppkommit är ifall ett stöd 

är tidsbegränsat, om det kommer behövas fler sådana insatser vid varje ny fas av barnets 

utveckling för att kunna hantera nya utmaningar som uppstår i och med detta. Likaså om 

stödet är kontinuerligt, om det kommer behöva struktureras om, och i så fall hur, när barnet 

utvecklas. Ännu ett förslag till vidare forskning är att undersöka föräldrastöd till föräldrar 

med IF som har äldre barn. 
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Bilaga 1 

 

 Social services abstracts PsychInfo 

(Father* with intellectual 

disabilit*) AND (education 

OR program* OR training 

OR support) 

170 träffar 97 träffar 

(Mother* with intellectual 

disabilit*) AND (education 

OR program* OR training 

OR support) 

851 träffar 1048 träffar 

(Parent* with intellectual 

disabilit*) AND (education 

OR program* OR training 

OR support) 

148 träffar 1018 träffar 

(Father* with intellectual 

impair*) AND (education 

OR program* OR training 

OR support) 

311 träffar 2 träffar 

(Mother* with intellectual 

impair*) AND (education 

OR program* OR training 

OR support) 

2 träffar 21 träffar 

(Parent* with intellectual 

impair*) AND (education 

OR program* OR training 

OR support) 

361 träffar 207 träffar 

(parent* OR father* OR 

mother*) AND (DE 

"Intellectual Development 

Disorder") AND (support 

OR education OR training 

OR program*) 

0 träffar 34 träffar 

 Summa: 1843  Summa: 2427 

  Totalt: 4270 

 

  



 

48 
 

Bilaga 2 

Mall över frågor vid granskning av kvalitativa studier (Friberg, 2012, s. 138-139). 

 

● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta isåfall formulerat och 

avgränsat? 

● Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa isåfall formulerade? 

● Vad är syftet? Är det klar formulerat? 

● Hur är metoden beskriven? 

● Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

● Hur har data analyserats? 

● Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

● Vad visar resultatet? 

● Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

● Vilka argument förs fram? 

● Finns det några etiska resonemang? 

● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden isåfall? 

● Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? (Exempelvis inom socialt arbete?) 

 

Mall över frågor vid granskning av kvantitativa studier (Friberg, 2012, s. 139). 

 

● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta isåfall formulerat och 

avgränsat? 

● Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

● Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

● Hur är metoden beskriven? 

● Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

● Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

● Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

● Vad visar resultatet? 

● Vilka argument förs fram? 

● Förs det några etiska resonemang? 

● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

● Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? (Exempelvis inom socialt arbete?) 
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Bilaga 3 

 

Metod Författare Beskrivning av metod 

Doulas. McGarry et al. (2013). Doulas syftar till att förse emotionellt, 

informativt och/eller praktiskt stöd till en 

blivande moder och hennes partner före, 

under och efter förlossningen. Doulan 

har ingen medicinsk utbildning men ska 

ha genomgått en speciell träning för att 

bli doula. 

Embedded Self-

determination practices 

Knowles, Blakely et al. (2016). Föräldrastöd med stort fokus på 

egenbestämmande. Föräldern är med och 

skapar sin egen intervention och sina 

egna mål. Arbetet utgår ifrån 

målsättningen med avsikt att öka 

förälderns förmåga att implementera steg 

i en rutin samtidigt som denne ska 

reducera utmanande beteende från 

barnet. 

Family Fun Nights. Knowles, Harris et al. (2016). Ett förebyggande 

föräldraträningsprogram med syfte att 

minska social isolering, öka 

föräldrakunskaperna och stärka i 

föräldrarollen. 

Grupper för föräldrar med 

intellektuella 

funktionsnedsättningar 

Gustavsson & Starke (2016). Syftet med gruppen var att föräldrar med 

IF skulle bryta deras sociala isolering 

och få diskutera föräldraproblem. 

Healthy Start. McConnel et al. (2008). Öka kapaciteten hos yrkesverksamma 

och öka samverkan vilket kommer leda 

till evidensbaserad praktik och detta 

kommer i sin tur att leda till förbättrade 

interaktioner mellan föräldrar med IF 

och deras barn. 

Intensivt hemmabaserat 

program 

Mildon et al. (2008). De kombinerade evidensbaserad 

teknologi för lärande samt strategier för 

att främja kontextuell lämplighet för 

familjerna. 

Parent-Child interaction 

Therapy, PCIT. 

Chengappa et al. (2017). Empiriskt grundad behandling med 

målsättningen att inkorporera 

prestationsbaserad träning för att öka 

föräldraförmågan. 
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Parenting Young Children, 

PYC. 

Starke et al. (2013). Öka föräldrarnas användning av positiv 

interaktion för att uppmuntra samarbete 

samt öka kreativitet och stärka socialt 

beteende hos barnet. Vidare syftar PYC 

till att främja god hälsa och utveckling 

hos barnen samt förbättra miljön och 

säkerheten i hemmet. 

Positive Parenting 

Programme (Group Triple P). 

Glazemakers & Deboutte 

(2013). 

Group Triple P är designad för föräldrar 

som vill träna på positiva 

föräldraförmågor, vanligtvis för föräldrar 

till barn med mindre till måttliga 

beteendeproblem. 

Project IMPACT. 

 

Rao (2013). Förse föräldrar med IF, som var aktuella 

hos socialtjänsten med risk för att barnen 

skulle bli omhändertagna, med ett 

specialiserat föräldrastöd i form av en 

kombinerad läroplan med säkerhet och 

färdigheter. 

SafeCare Parent-Infant 

Interaction, PII 

Gaskin et al. (2012). Ett evidensbaserat stöd som utförs i 

förälderns egna hem för att förhindra att 

barn far illa.  

Föräldern får öva färdigheter inom hälsa, 

säkerhet och interaktion med barnet. 

Samverkan, utveckling och 

föräldraskap (SUF). 

Weiber et al. (2013). SUF är samverkansgrupper med 

yrkesverksamma rörande barn och 

föräldrar i familjer där minst en förälder 

har IF. 

Video-feedback Intervention 

for Positive Parenting and 

Learning Difficulties (VIPP-

LD). 

Hodes et al. (2016). Metoden syftar till att förbättra 

harmonisk föräldra-barn interaktioner 

och känslig disciplinering. 

Video-feedback Intervention 

for Sensitive Discipline. 

Hodes et al. (2014) Öka föräldrarnas känslighet för att 

därigenom öka chanserna till en säkrare 

anknytning mellan förälder och barn. 

Vidare får föräldrarna lära sig positivt 

föräldraskap för att minska eskaleringen 

av konflikter och trotsande beteende 

mellan föräldern och barnet. 

Video Interaction Guidance, 

VIG. 

Pethica & Bigham (2018). 

 

Förbättra förälderns interaktiva beteende 

med sitt barn. 

 

  


