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Sofia Anderstig 
 
 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har en ökad risk för att 
drabbas av psykisk ohälsa, vilket bland annat är relaterat till grad av 
beteendeproblem hos barnet. Syftet med studien var att undersöka om 
upplevelsemässigt undvikande medierar relationen mellan 
beteendeproblematik hos barnet och psykisk ohälsa hos föräldrarna. 
Föräldrar som rekryterats till föräldrastödsinterventionen Navigator-ACT 
(N=183) vid Habilitering & Hälsa, Stockholm, besvarade frågeformulär 
om beteendeproblem hos barnet (Strenght and Difficulties Questionnaire -
SDQ), föräldrarelaterat upplevelsemässigt undvikande (Parental 
Acceptance and Action Questionnaire -PAAQ) och symptom på psykisk 
ohälsa (Hospital Anxiety and Depression Scale -HADS). Majoriteten av 
barnen hade autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD. 
Upplevelsemässigt undvikande befanns ha en signifikant medierande 
effekt på sambandet mellan beteendeproblem hos barn och psykisk ohälsa 
hos föräldrarna, efter kontroll av andra relevanta faktorer. Bristande 
validitet hos mätinstrumentet för upplevelsemässigt undvikande 
identifierades dock och gör att resultatet bör tolkas med försiktighet. 
Betydelsen av upplevelsemässigt undvikande för föräldrars psykiska 
ohälsa bör undersökas vidare i en longitudinell design.  

 
 
 
Föräldraskap beskrivs som en omvälvande upplevelse som kan innebära intensiv glädje 
men även oro och upplevelser av stress i mötet med de krav som är kopplade till att vara 
primär omsorgsperson till en växande människa. Föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar berättar om föräldraskapet till ett barn med särskilda behov som 
något som omformat dem och gett dem nya insikter kring vad de värdesätter i livet 
(Beighton & Wills, 2017). Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning 
innebär också särskilda utmaningar, som exempelvis den stora omställning som det kan 
innebära att inte få det barn eller det liv som man hade tänkt sig (Broberg, 2011), 
utmaningen i att ta hand om ett barn med stora behov av specialiserad vård samt 
omvårdnad livet igenom (Green, 2007) och kanske även att behöva kämpa för att få 
adekvata råd och stöd längs vägen (Riksförbundet Attention, 2015).

																																																								
1	Tack till mina handledare Lilianne Eninger och Tatja Hirvikoski.  Tack även till Tiina Holmberg 
Bergman och Bella Berg, samordnare för Navigator ACT. Slutligen tack till alla gruppledare vid 
Habilitering & Hälsa, Stockholm samt till forskningsassistent Elina Renhorn vid Kind, Karolinska 
Institutet.  
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De särskilda utmaningar som det innebär att vara förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning gör att många upplever höga nivåer av stress specifikt kopplat till 
de krav och påfrestningar som följer med rollen som förälder, det som kallas för 
föräldrastress. När en förälder upplever att de krav som föräldraskapet innebär 
överskrider tillgängliga resurser kan det leda till negativa känslor riktade mot sig själv 
och mot barnet (Deater-Deckard, 1998). Föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
upplever generellt högre nivåer av föräldrastress än föräldrar till barn utan 
funktionsnedsättning (Baker et al., 2003; Eisenhower, Baker & Blacher, 2005; Estes, 
2013; Hayes &Watson, 2012) samt förhöjda depressionssymptom (Olsson & Hwang, 
2001; Singer, 2006; Zeedyk & Blacher, 2017). Den förhöjda depressionsrisken hos 
dessa föräldrar har kopplats till den kroniska stress som många föräldrar upplever 
(Olsson & Hwang, 2001). Att under lång tid leva med höga nivåer av stress har i 
allmänhet visats vara relaterat till både psykisk och fysisk ohälsa (American 
Psychological Association, 2018). Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har 
också funnits ha en sämre fysisk hälsa än föräldrar till barn utan funktionsnedsättning 
(Miodrag, Burke, Tanner-Smith & Hodapp, 2015). Den ökade socioekonomiska 
utsatthet som det kan innebära att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning 
har också visat sig ha ett samband med dessa föräldrars psykiska ohälsa (Olsson & 
Hwang, 2008).  Mödrar verkar vara mer drabbade av psykisk ohälsa än fäder, men båda 
har en ökad risk för psykisk ohälsa i jämförelse med föräldrar till barn utan 
funktionsnedsättning (Olsson & Hwang, 2001). Att skapa en bättre förståelse för 
faktorer som har ett samband med psykisk ohälsa hos dessa föräldrar är angeläget.  
 
Beteendeproblem hos barnet är en av de enskilt mest välbelagda faktorer som har ett 
samband med psykisk ohälsa hos föräldrar till barn med funktionsnedsättningar 
(Barrosso, Mendez, Graziano & Bagner, 2017; Zeedyk & Blacher, 2017). Att arbeta för 
att öka barnets adaptiva färdigheter och minska beteenden som påverkar möjlighet till 
utveckling är centralt.  Effektiva insatser finns i dag för att främja utvecklingen hos barn 
med funktionsnedsättning, däribland föräldrastödsprogram (Skotarczak & Lee, 2015). 
En minskning av beteendeproblematiken hos barnet är dock inte nödvändigtvis 
tillräckligt för att förbättra föräldrars psykiska hälsa.  Föräldraskapet till ett barn med 
funktionsnedsättning kan väcka svåra tankar och känslor som kan upplevas som 
skambelagda. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever exempelvis ofta en 
social skam över de svåra beteenden som deras barn kan ha, där de upplever att 
omgivningen kan döma både dem själva och barnet (Ludlow, Skelly & Rohleder, 2011; 
Emerson, 2003b). Svårhanterliga beteenden kan även leda till en känsla av hjälplöshet 
och maktlöshet hos föräldern (Watson, Hayes, Coons & Radford-Paz, 2013).  Att belysa 
psykologiska processer hos föräldern kan vara ett sätt att förstå sambandet mellan 
beteendeproblem hos barnet och psykisk ohälsa hos föräldern. 
 
Inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT) beskrivs upplevelsemässigt 
undvikande som en central psykologisk process som är relaterat till psykisk ohälsa. 
Upplevelsemässigt undvikande uppstår när en person upplever olika former av inre 
upplevelser såsom tankar, känslor, minnen, kroppssensationen men är ovillig att vara 
kvar i kontakt med dessa upplevelser och därför försöker att förändra upplevelsen på 
olika sätt (Hayes, Wilson, Gifford, Folette & Strosahl, 1996), trots att detta leder till 
handlingar som inte är i överenstämmelse med mål och värden i livet (Bond et al., 
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2011). Upplevelsemässigt undvikande har funnits ha ett tydligt samband med symptom 
på både ångest och depression (Ruiz, 2010). De negativa effekterna av 
upplevelsemässigt undvikande kommer bland annat av att de tankar som man försöker 
att undvika och kontrollera tenderar att öka långsiktigt, särskilt om tankeinnehållet har 
en stor emotionell betydelse (Wenzlaff & Wegner, 2000). Utifrån att svåra tankar och 
känslor kan uppstå i föräldraskapet till ett barn med funktionsnedsättning är det av 
intresse att undersöka hur upplevelsemässigt undvikande relaterar till psykisk ohälsa 
hos dessa föräldrar. En bättre förståelse för psykisk ohälsa hos föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning är viktigt av flera anledningar. Utöver de negativa effekter som 
psykisk ohälsa kan ha för föräldern är det även en riskfaktor för psykisk ohälsa hos 
barnet (Emerson, 2003a). Genom att studera de utmaningar som dessa föräldrar möter 
och hur psykologiska processer påverkar den psykiska hälsan så borde vi kunna 
utveckla bättre interventioner för att främja både föräldrars och barns psykiska hälsa.  
 
Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2017a).  Funktionsnedsättningar hos barn som ofta 
är kopplat till beteendeproblem är autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD 
(Barroso et al., 2017). Hur omfattande nedsättningen av funktionsförmåga är och vilka 
beteendemässiga svårigheter som barnet har varierar inom denna breda grupp, både 
inom och mellan olika diagnostiska kategorier (Socialstyrelsen, 2017b). 
Funktionsnedsättning innebär dock per definition att det finns anpassningssvårigheter, 
som exempelvis förmågan att själv reglera sitt beteende (Hauser-Cram & Woodman, 
2015). Bristande språkliga, intellektuella och perceptuella förmågor är kända 
riskfaktorer för att utveckla beteendeproblematik (National Research Council and 
Institute of Medicine, 2009). Brister inom dessa områden är utmärkande för många av 
de vanligaste diagnoserna som barn med funktionsnedsättning har.  
 
De olika beteenden som är utmärkande för barn inom olika diagnostiska grupper 
innebär delvis specifika utmaningar i föräldraskapet. Det är dock vanligt att barn med 
funktionsnedsättning uppfyller kriterierna för flera diagnoser samtidigt. För barn och 
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning så har graden av komorbiditet med 
någon form av psykiatrisk diagnos uppskattats till 30-50 % (Einfeld et al., 2011). För 
barn med autism har prevalensen av ytterligare ett eller flera komorbida tillstånd 
uppskattats till 70 %, och ADHD är ett av de vanligaste komorbida tillstånden 
(Simonoff et al., 2008).   En svensk studie har funnit att 67 % av barn med ADHD i 
skolåldern har två eller fler komorbida diagnoser (Kadesjö & Gillberg, 2001). 
Komorbiditeten med exempelvis depression och ångestsyndrom medför ännu större 
funktionsnedsättning, ovanpå de svårigheter som autism, intellektuell nedsättning och 
ADHD innebär i sig eller i kombinationer.  
 

Autism 
För att en autismdiagnos ska kunna ställas ska barnet enligt Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, femte upplagan (DSM-5; American Psychiatric 
Association, 2014) uppvisa varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och 
social interaktion i ett flertal olika sammanhang. Detta kan exempelvis ta sig uttryck i 
att barnet inte tar egna initiativ till social interaktion eller inte ger gensvar vid initiativ 
till social interaktion som tas av andra. Barn med autism visar även begränsade, 
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repetitiva mönster i sitt beteende, intresse eller aktiviteter vilket kan visa sig exempelvis 
genom att barnet har svårigheter med omställningar, insisterar på att äta samma mat 
varje dag, uppvisar stereotypa motoriska rörelser eller ensidigt fokuserar på ett specifikt 
intresse. Svårigheterna inom social kommunikation, interaktion och med begränsade 
beteendemönster ska ha förelegat sedan den tidiga utvecklingsperioden samt innebära 
att funktionsförmågan inom viktiga funktionsområden är nedsatt, och ska inte bättre 
förklaras av att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning (DSM-5; American 
Psychiatric Association, 2014). Förekomsten av samtidig intellektuell 
funktionsnedsättning har dock skattats till mellan 40 och 55 % (Wicks-Nelson & Israel, 
2015).  För föräldrar till barn med autism är det inte alltid lätt att förhålla sig till det 
stora behov av rutiner som dessa barn kan ha. När rutiner bryts kan det leda till 
svårhanterliga utbrott, som för föräldern kan leda till känslor av skam över att inte vara 
tillräcklig som förälder. Föräldrar kan även uppleva sig som socialt isolerade utifrån 
barnets svårigheter med social interaktion, stora behov av rutiner samt 
beteendesvårigheter (Ludlow, Skelly & Rohleder, 2011).  
 

Intellektuell funktionsnedsättning 
Intellektuell funktionsnedsättning definieras genom DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2014) utifrån att individen sedan tidig barndom uppvisar en 
utvecklingsavvikelse där både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter 
förekommer. Bristande intellektuell funktion innebär svårigheter med bland annat 
abstrakt tänkande, problemlösning och att lära sig av sina erfarenheter. Bristande 
adaptiv funktion innebär att individen inte når upp till den förväntade nivån av 
självständighet och förmåga till socialt ansvarstagande utifrån de sociokulturella 
förväntningarna. Utan fortlöpande stöd påverkar de adaptiva svårigheterna individens 
möjlighet att fungera inom flera olika sammanhang såsom exempelvis i hemmet och i 
skolan (American Psychiatric Association, 2014). De svårigheter som barn med 
intellektuell funktionsnedsättning har är associerade med bland annat oro och skam hos 
föräldrar. Föräldrar rapporterar även att det sociala livet har blivit påverkat till följd av 
barnets svårigheter (Emerson, 2003b).  
 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
För att en ADHD diagnos ska kunna ställas utifrån DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2014) så behöver barnet uppvisa ett mönster under lång tid av 
uppmärksamhet och/eller hyperaktivitets- och impulsivitetsproblem som har en negativ 
inverkan på barnets utveckling och funktionsförmåga. Ett antal kriterier ska uppfyllas 
på antingen uppmärksamhetssvårigheter och/eller hyperaktivitetssvårigheter, och det får 
inte röra sig om beteenden som bättre kan förklaras av bristande förmåga att förstå vad 
barnet ska göra eller på grund av exempelvis trots. När det kommer till uppmärksamhet 
kan det exempelvis röra sig om att barnet har svårt att behålla uppmärksamheten i 
samtal, är lättdistraherad och har svårt att följa instruktioner. Hyperaktivitet kan 
exempelvis ta sig uttryck i att barnet ofta avbryter och inkräktar på andra och har svårt 
att vänta på sin tur i samtal. Symptom ska ha förelegat före 12 år ålder (American 
Psychiatric Association, 2014). En metaanalys har funnit att både hyperaktivitet- och 
ouppmärksamhetssymtom hos barnet predicerar symptom på föräldrastress, och om 
barnet hade samexisterande uppförandeproblem ökade detta föräldrastressen ytterligare 
(Theule, Wiener, Tannock & Jenkins, 2013).  
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Beteendeproblematik  
Barn kommer, oavsett om de har en diagnostiserad funktionsnedsättning eller inte, att 
under sin uppväxt uppvisa beteenden som är svårhanterliga för en vuxen omsorgsperson 
att bemöta. Det är normativt och en del av den utveckling som vi alla går igenom i 
utvecklingen mot ökad förmåga att kommunicera våra egna behov och att själva ha 
förmåga att reglera våra känslor (National Research Council and Institute of Medicine, 
2009). Då beteenden betraktas som normativa för en persons ålder eller på grund av 
situation benämns de inte som beteendeproblem, även om de kan vara problematiska att 
hantera i stunden. När ett barns beteende inte är adekvat utifrån ålder och normer och 
hindrar barnets möjligheter till utveckling och lärande samt när det skapar svårigheter i 
den sociala interaktionen med andra talar man om beteendeproblem (Nordahl, Sorlie, 
Manger & Tveit, 2005). Det finns många olika definitioner och synsätt kring vad som är 
ett beteendeproblem. Ett perspektiv som är särskilt relevant för barn med 
funktionsnedsättning är det systemiska där beteendeproblem kan ses som resultatet av 
bristande samstämmighet mellan omgivningens förväntningar och barnets förmåga 
(Nordahl et al., 2005). I den psykologiska forskningen som har undersökt 
beteendeproblem hos barn med funktionsnedsättning och hur detta relaterar till psykisk 
ohälsa hos föräldrar använder man vanligen en dimensionell beskrivning av beteenden 
hos barnet (Barrosso et al., 2017). Det innebär att man tittar på graden av förekomst av 
beteendeproblem i stället för att behandla beteendeproblem som en dikotom variabel, 
alltså något som man antingen har eller inte (såsom en diagnos). Grad av komorbiditet 
med andra diagnoser kan ses som ett annat sätt att beskriva den ökade risken för psykisk 
ohälsa hos barn med funktionsnedsättning (Wicks-Nelson & Israel, 2015). Genom att 
fokusera på beteendeproblematik i stället för ytterligare diagnoser så kan ett 
dimensionellt förhållningssätt användas och det blir också möjligt att undersöka den 
ökade påfrestning som dessa barn och deras föräldrar lever med innan barnet har 
uppnått en ålder där en diagnos kan fastställas (Baker et al., 2003).  
 
Det finns omfattande stöd för två generella kluster av beteenden vilka brukar benämnas 
som internaliserande och externaliserande beteendeproblematik (Wicks-Nelson & 
Israel, 2015). Barn med internaliserande problematik ges beskrivningar som blyg, 
ängslig, tillbakadragen och barn med externaliserande problematik ges bland annat 
beskrivningar som arga, olydiga, ofta involverade i slagsmål eller får kraftiga utbrott 
(Wicks-Nelson & Israel, 2015). Det är dock mycket vanligt att barn med autism, 
intellektuell funktionsnedsättning och ADHD uppvisar både det som kan beskrivas som 
internaliserande och externaliserande problematik (Einfeld, Ellis & Emerson, 2011; 
Simonoff et al., 2008). Barn med funktionsnedsättning har en särskilt utsatthet för att 
uppleva olika former av psykisk ohälsa.  
  
Grad av beteendeproblem har visats relatera mer till föräldrastress och 
depressionssymptom än nivå av utvecklingsförsening hos barnet (Baker et al., 2003; 
Zeedyk & Blacher, 2017). Grad av beteendeproblem har även till stor del kunnat 
förklara skillnader i föräldrastress och psykisk ohälsa mellan föräldrar till barn med 
olika diagnoser, såsom autism, intellektuell funktionsnedsättning, cerebral pares och 
Downs syndrom (Blacher & McIntyre, 2006; Eisenhower, Baker & Blacher, 2005). 
Vissa beteenden upplevs dock som mer stressande än andra. Externaliserande 
beteendeproblematik verkar ha ett starkare samband med föräldrastress än 
internaliserande beteendeproblematik, med en medelstor effektstorlek för 
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externaliserande beteendeproblem och en liten till medelstor effektstorlek för 
internaliserande i en nyligen genomförd metaanalys (Barroso et al., 2017).  
 
Föräldrar till barn med autism har funnits ha en högre grad av depressiva symptom än 
föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning (Olsson & Hwang, 2001; 
Singer, 2006). Att barn med autism uppvisar en hög grad av beteendeproblematik i 
jämförelse med barn med andra funktionsnedsättningar har dock inte entydigt kunnat 
förklara att föräldrar till barn med autism är särskilt utsatta för psykisk ohälsa 
(Eisenhower et al., 2005). Vilka mått som används för att mäta beteendeproblem kan 
påverka hur väl denna faktor predicerar psykisk ohälsa hos föräldrarna, då vissa mer 
allmänna mått kanske inte lyckas fånga in de beteenden hos barn med autism som 
upplevs som mest påfrestande (Firth & Dryer, 2013).  
 
Hur stor del av föräldrars psykiska ohälsa som kan förklaras av barnets 
beteendeproblem är även beroende av barnets ålder. Hos föräldrar till barn yngre än 3 år 
verkar det inte gå att se skillnader i depressiva symptom till följd av beteendeproblem. 
Däremot förekommer skillnader i föräldrastress till följd av grad av 
beteendeproblematik redan vid denna tidiga ålder, där föräldrar till barn med autism 
uppvisar en högre grad av föräldrastress än föräldrar till barn med intellektuell 
funktionsnedsättning (Estes et al., 2013). En longitudinell studie har kunnat visa att 
beteendeproblematik hos barn med intellektuell funktionsnedsättning har ett tydligt 
samband med utvecklingen av depressiva symptom hos deras mödrar mellan 3 och 9 års 
ålder. När barnen kommer i tonåren blir dock andra faktorer än beteendeproblem mer 
viktiga för att förklara depressiva symptom, såsom en ansträngd ekonomi (Zeedyk & 
Blacher, 2017).  
 
Barnets kön är en demografisk faktor med en potentiell påverkan på sambandet mellan 
beteendeproblem hos barnet med funktionsnedsättning och föräldrastress. Barroso et al. 
(2017) fann i sin metaanalys att kön var en modererande faktor på detta samband, med 
en starkare relation mellan de båda faktorerna då barnet var av manligt kön. Författarna 
resonerar kring att detta skulle kunna bero på en högre frekvens av externaliserande 
beteenden hos pojkar jämfört med flickor, vilket deras studie visade hade ett starkare 
samband med föräldrastress än internaliserande problematik. Det kan dock ifrågasättas 
hur väl det går att generalisera vad som är känt kring beteendeproblematik hos barn utan 
funktionsnedsättning till barn med funktionsnedsättning. Könsskillnader verkar 
exempelvis inte föreligga i förekomst av aggressivt beteende mellan flickor och pojkar 
med autism, vilket däremot har visats i den generella litteraturen kring barn utan 
funktionsnedsättning (Hill et al., 2014).  
 
Psykologiska processer 
Det varierar hur mycket barnets beteendeproblematik som stressor påverkar psykisk 
hälsa hos föräldrar. Utifrån Lazarus och Folkman’s (1984) generella modell över stress 
så uppstår stress när en individ uppfattar att den inte har tillräckliga resurser för att möta 
de krav som omgivningen ställer. För att minska det obehag som detta medför använder 
individen olika stresshanteringsstrategier. Vissa stresshanteringsstrategier har funnits ha 
ett större samband med psykisk hälsa än andra, men vilka slags stressorer det är som 
individen möter verkar spela roll för hur effektiv en viss stresshanteringsstrategi är. Att 
försöka förändra situationen kan vara en effektiv strategi då individen har möjlighet att 
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ta kontroll över situationen och förändra den till det bättre, så kallad problemfokuserad 
stresshantering. Individen kan också försöka minska obehaget av stressorer genom att 
försöka förändra den emotionella responsen, exempelvis genom att undvika eller genom 
att göra en omtolkning av situationen, så kallad emotionsfokuserad stresshantering 
(Passer & Smith, 2009). Stresshantering genom undvikande är den 
stresshanteringsstrategi som mest genomgående i forskningen har kunnat påvisas vara 
relaterad till ett negativ inflytande på individens psykiska hälsa (Penley, Tomaka & 
Wiehe, 2002).  
 

Stresshanteringsstrategier 
Hos föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har stresshanteringsstrategier som 
kan klassificeras som emotionsfokuserade och problemfokuserade undersökts. 
Emotionsfokuserad stresshantering genom undvikande har funnits relatera till höga 
nivåer av föräldrastress och bristande psykisk hälsa hos föräldrar till barn med 
intellektuell funktionsnedsättning och autism (Glidden, Billings & Jobe, 2006; Hastings 
et al., 2005a,; Lloyd & Hastings, 2008, Woodman & Hauser-Cram, 2013). Huruvida 
problemfokuserad stresshantering är relaterat till ett positivt inflytande på den psykiska 
hälsan hos mödrar till barn med funktionsnedsättning skiljer sig åt mellan studier. I en 
studie av Woodman & Hauser-Cram (2013) modererade problemfokuserad 
stresshantering sambandet mellan beteendeproblematik hos ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning och depressionssymptom hos mödrarna. Hastings et al. (2005a) 
undersökte stresshanteringsstrategier hos föräldrar till barn med autism som var i 
skolåldern. Problemfokuserad stresshantering var i denna studie inte relaterat till varken 
föräldrastress eller symptom på ångest eller depression. Däremot fann både Hastings et 
al. (2005a) samt Woodman & Hauser-Cram (2013) att emotionsfokuserad 
stresshantering genom positiv omformulering var relaterat till lägre grad av ångest och 
depression. Även om det verkar finnas enighet kring effekten som vissa 
stresshanteringsstrategier har så är resultaten delvis blandade, vilket både kan tänkas 
bero på vilken population det är som har undersökts samt hur stresshanteringsstrategier 
har konceptualiserats och vilka skalor som har använts för att mäta stresshantering i de 
olika studierna. Tidigare studier verkar dock vara relativt samstämmiga i sina resultat 
rörande de negativa effekterna av olika former av undvikande stresshantering, vilket 
kan vara av intresse att undersöka vidare utifrån den relaterade processen 
upplevelsemässigt undvikande.  
 

Betydelsen av acceptans/upplevelsemässigt undvikande 
Upplevelsemässigt undvikande kan beskrivas som en stresshanteringsstrategi som i 
stora drag relaterar till det som har beskrivits som emotionsfokuserad undvikande 
stresshantering, men utgör inte ett rakt av identiskt koncept (Karekla & Panayiotou, 
2011). En särskiljande aspekt gentemot hur undvikande beskrivs inom exempelvis 
stresshanteringslitteraturen är att upplevelsemässigt undvikande inom ACT 
konceptualiseras som motsatsen till acceptans. Acceptans innebär att aktivt och 
medvetet ta in en händelse eller en situation, att överge dysfunktionella 
förändringsförsök och att se tankar, känslor och minnen för vad de är (Hayes et al, 
1999). Att upplevelsemässigt undvikande och acceptans inom ACT ses som varandras 
motsatser visar sig även i hur det mäts. Acceptance and Action Questionnaire (AAQ) är 
ett väl använt mått som används både för att mäta upplevelsemässigt undvikande och 
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för att mäta acceptans, genom att låga nivåer av upplevelsemässigt undvikande 
konceptualiseras som höga nivåer av acceptans (Ruiz, 2010). 
 
Sambandet mellan acceptans/upplevelsemässigt undvikande och psykisk hälsa hos 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning har undersökts i ett flertal studier. Vissa av 
dessa studier har undersökt om högre grad av acceptans minskar risken för psykisk 
ohälsa hos föräldrar till barn med beteendeproblem (Jones, Hastings, Totsika & Rhule, 
2014; MacDonald, Hastings & Fitzsimons, 2010; Weiss, Cappadocia, MacMullin, 
Viecili & Lunsky; 2012;). Medieringsanalys är en statistisk metod för att undersöka om 
en tredje faktor, en mediator, kan förklara sambandet mellan två faktorer (Baron & 
Kenny, 1986). Utifrån hur stor del av sambandet som kan förklaras av mediatorn 
benämns den som full eller partiell mediering. Om medieringsanalyser upprepat kan 
bekräfta att grad av acceptans/upplevelsemässigt undvikande har betydelse för om 
beteendeproblem hos barnen är relaterat till psykisk ohälsa hos dessa föräldrar är det 
viktigt utifrån utvecklandet av interventioner som kan rikta in sig på dessa psykologiska 
processer.   
 
Acceptans som medierande faktor har undersökts hos mödrar och fäder till barn med 
autism (Jones et al., 2014; Weiss et al., 2012) och hos fäder till barn med intellektuell 
funktionsnedsättning (MacDonald et al., 2010). I samtliga dessa studier användes en 
anpassad version av AAQ för att mäta acceptans hos föräldrarna. Detta mått utvecklades 
av MacDonald et al. (2010) och heter Acceptance and Action Questionnaire –
Intellectual Disability Parent Version (AAQ-ID). Måttet syftar till att mäta acceptans i 
relation till barnet med funktionsnedsättning, snarare än acceptans som generell 
psykologisk process. MacDonald et al. (2010) fann att acceptans hade en partiell 
medierande effekt mellan beteendeproblem hos barn med intellektuell 
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa hos fäder, i form av ångest, stress och 
depressionssymptom. Två studier har undersökt den medierande rollen av acceptans då 
barnet har autism. I studien av Jones et al. (2014) hade acceptans en medierande effekt 
mellan beteendeproblem hos barnet och ångest och depressionssymptom hos mödrarna 
samt för depressionssymptom hos fäderna. Weiss et al (2012) fann att acceptans hade en 
partiell medierande effekt mellan beteendeproblem hos barnet och psykisk ohälsa hos 
föräldrarna, där utfallsmåttet var ett sammansatt mått över ångest- och 
depressionssymptom. Sammantaget visar de medieringsstudier som har genomförts att 
acceptans verkar ha en medierande effekt på psykisk ohälsa hos föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning och beteendeproblem.  
 
För närvarande pågår forskning inom en svensk habiliteringskontext som utvärderar en 
föräldrastödsintervention som riktar sig till föräldrar till barn med olika 
funktionsnedsättningar och som upplever psykisk ohälsa, Navigator-ACT (Berg, 
Bergman, Renhorn & Hirvikoski, 2017). Att minska upplevelsemässigt undvikande är 
ett av målen med denna gruppintervention. Det blir därför viktigt att vidare undersöka 
hur denna process relaterar till psykisk ohälsa inom denna grupp av föräldrar. Tidigare 
forskning har funnit att acceptans har ett samband med lägre nivåer av psykisk ohälsa 
hos föräldrar till barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning (Jones et al., 
2014; MacDonald et al., 2010; Weiss et al., 2012). ACT-Navigator riktar sig till 
föräldrar som upplever psykisk ohälsa och som har ett barn med funktionsnedsättning, 
oavsett vilken diagnos barnet har. Det blir här möjligt att undersöka dessa samband i en 
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bredare population av föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar. Det är även 
värdefullt att undersöka sambanden i en svensk kontext, utifrån att situationen för 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning delvis ser annorlunda ut än många andra 
länder, med exempelvis ett mer väl utbyggt socialt välfärdssystem (Olsson & Hwang, 
2008).  
 
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att undersöka om upplevelsemässigt undvikande medierar 
relationen mellan beteendeproblematik hos barnet och psykisk ohälsa hos föräldrar till 
barn med funktionsnedsättningar.  
 
Studien testade två hypoteser. Utifrån den starka koppling som tidigare forskning funnit 
mellan beteendeproblematik hos barnet och psykisk ohälsa hos föräldern var hypotesen 
att även denna studie kommer att finna detta samband. Vidare antogs att 
upplevelsemässigt undvikande skulle mediera relationen mellan beteendeproblematik 
hos barnet och psykisk ohälsa hos föräldern.  
 
 

Metod 
 
Navigator ACT 
Denna uppsats skrivs inom ramen för ett pågående forskningsprojekt, Navigator ACT, 
som bedrivs genom ett samarbete mellan Habilitering och Hälsa samt KIND, 
Karolinska Institutet. Navigator ACT är en manualbaserad gruppintervention för 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning mellan 0-17 år och som upplever stress, 
nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskapet. Navigator ACT utvärderas både 
genom en pågående genomförbarhetsstudie samt genom en randomiserad kontrollerad 
studie. I denna uppsats används förmätningsdata som samlats in för de studier som 
utvärderar effekten av Navigator ACT. 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare i denna uppsats bestod av de föräldrar som genomgått 
Navigator ACT under 2016/2017 samt ett urval av de föräldrar som genomgår 
gruppinterventionen under våren 2018. Samtliga deltagare som genomgått utbildningen 
under 2016/2017 inkluderades. Urvalet från våren 2018 fick begränsas till de data som 
var möjliga att samla in vid tidpunkten för denna studies genomförande.  
 
Inklusionskriterierna var att föräldrarna hade barn med funktionsnedsättning samt 
upplevde psykiska påfrestningar i vardagen såsom exempelvis ångest, stress och 
depression, t.ex. utifrån svårigheter att förhålla sig till krav, förväntningar och konflikter 
kopplade till barnet och omgivningen. För att delta i interventionen behövdes goda 
kunskaper i det svenska språket, möjlighet att delta vid samtliga tillfällen samt förmåga 
att ta till sig gruppformatet. Exklusionskriterier för deltagande i interventionen var en så 
pass hög grad av psykisk ohälsa att deltagande inte bedöms som möjligt av en av 
gruppledarna samt att deltagarna inte hade tillräckliga kunskaper i det svenska språket 
för att ta till sig formatet. Tabell 1 visar demografisk data för de föräldrar som ingick i 
denna studie.  Tabell 2 visar demografisk data för barnet med funktionsnedsättning.   
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Tabell 1. Demografisk beskrivning av föräldrar (n=183)    

	
	 	
Mödrar,	n	(%)	 161	(88)	
Fäder,	n	(%)	 22(12)	
Medelålder		(standardavvikelse)		 										42,4	(6,87)	
Högsta	avslutade	utbildningsnivå	 	
Universitetsexamen,	n	(%)	 100	(54,6)	
Gymnasium,	n(%)	 78	(42,6)	
Grundskola,	n	(%)	 5	(2,7)	
Nuvarande	sysselsättning	 	
Anställd,	n	(%)	 116	(63,4)	
Sjukskriven,	n	(%)	 28	(15,3)	
Egen	företagare,	n	(%)	 15	(8,2)	
Arbetslös,	n	(%)	 7	(3,8)	
Föräldraledig,	n	(%)	 5	(2,7)	
Studerande,	n	(%)	 3	(1,6)	
Förälders	egen	funktionsnedsättning		 	
Ingen	funktionsnedsättning,	n	(%)	 146	(87,4)	
ADHD,	n	(%)	 12	(7,2)	
Autism,	n	(%)	 5	(3)	
Annan,	n	(%)	 4	(2,4)	
Boendeförhållanden	 	
Samboende	med	barnets	andra	förälder,	n	(%)	 129	(70,5)	
Bor	ensam	med	barnet/barnen,	n	(%)	 44(24)	
Tillsammans	med	barn	och	annan	vuxen,	n	(%)	 8	(4,4)	
Annat,	n	(%)	 2	(1,1)	
Träffar	barn		 	
Bor	med	barnet	på	heltid,	n	(%)	 158	(86,3)	
Bor	med	barnet	på	deltid,	n	(%)	 24	(13,1)	
Annat,	n	(%)		 1	(0,5)	
Antal	barn	 	
2	barn,	n	(%)		 96	(52,5)	
3	barn	eller	fler,	n	(%)	
1	barn,	n	(%)	

46	(29,5)	
33	(18)	

Antal	barn	med	funktionsnedsättning	 	
1	barn,	n	(%)	 137	(77,4)	
2	barn,	n	(%)	 32	(18,1)	
3	barn	eller	fler,	n	(%)	 8	(4,6)	
Aktuell	fysisk	sjukdom	 	
Har	aktuell	fysisk	sjukdom,	n	(%)		 77	(42,1)	
Tidigare	psykologisk	behandling	 	
Har	tidigare	gått	i	psykologisk	behandling,	n	(%)	 108	(59)	
Aktuell	psykologisk	behandling	 	
Har	pågående	psykologisk	behandling,	n	(%)	 53	(29)	
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Tabell 2. Demografisk beskrivning av barn  
	
Pojkar,	n	(%)			 112	(62,6)	
Flickor,	n	(%)	 67	(37,4)	
Medelålder	(standardavvikelse),	variationsvidd	 9,13	(4,10)	1-17	
Primär	diagnos	 	
Autism,	n	(%)	 118	(64,5)	
Intellektuell	funktionsnedsättning,	n	(%)	 27	(14,8)	
ADHD,	n	(%)	 23	(12,6)	
Annan	(ex.	fysisk	funktionsnedsättning),	n	(%)	 10	(5,5)	
Rörelsenedsättning,	n	(%)	 4	(2,2)	
Traumatisk	hjärnskada,	n	(%)	 1	(0,5)	
Sekundär	diagnos	 	
Antal	med	sekundär	diagnos,	n	(%)	 73	(39,9)	
ADHD		 41	(22,4)	
Autism	 15	(8,2)	
Annan	 9	(4,9)	
Rörelsenedsättning	 8	(4,4)	
Fördelning	primär/sekundär	diagnos	 	
Primär	Autism,	sekundär	ADHD,	n	 41	
Primär	intellektuell	funktionsnedsättning,	
sekundär	autism,	n	

15	

Primär	IF,	sekundär	rörelsenedsättning,	n	
Övriga,	n	

8	
9	

 
 
 
Datainsamling och procedur 
Deltagarna rekryterades till Navigator ACT genom information på Habilitering & 
Hälsas hemsida, kurskatalog vid ADHD –center, Habilitering & Hälsa,  eller genom 
inbjudningsbrev eller verbal information från habiliteringspersonal vid olika 
habiliteringscentra och vid Autismcenter för små barn, Habilitering & Hälsa. De 
föräldrar som visade intresse för interventionen genomgick en strukturerad 
telefonintervju. Under denna telefonintervju fick föräldrarna information om 
interventionen och de screenades för symptom på ångest, depression och stress. Efter att 
en första bedömning genomförts genom telefonscreening kallades deltagarna till ett 
informationstillfälle om gruppinterventionen samt om forskningsstudien. Slutgiltigt 
beslut om inklusion var lämpligt fattades av gruppledare under informationstillfället.  
 
För att kunna delta i forskningsstudien behövde deltagarna ge samtycke. Vid 
informationstillfället fick deltagarna fylla i frågeformulär som används som förmätning 
i studien samt relevant demografisk information. Dessa formulär fylldes i på plats på 
respektive habiliteringsmottagning under det första informationstillfället för studien. De 
formulär som föräldrarna fick fylla i vid detta tillfälle bestod utav ett demografiskt 
formulär, ett formulär som undersökte tilltro och förväntningar före insats (TCS, 
Treatment Credibility Scale, (Devilly & Borkovec, 2000), MAAS -The Mindfulness 
Awareness Attention Scale (Brown & Ryan, 2003), PAAQ -Parental Experiental 
Avoidance and Action Questionnaire (Cheron, Ehrenreich & Pincus, 2009), PSS –
Parental Stress Scale (Berry & Jones, 1995), HADS-Hospital Anxiety and Depression 
Scale (Zigmond & Snaith, 1983) samt SDQ –Strength and Difficulites Questionnaire 
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(Goodman, 2001). I denna studie har ett urval av de formulär som föräldrarna fick fylla 
i innan de påbörjade sin behandling använts utifrån studiens syfte. 
 
Forskningsetik 
Navigator ACT är etikprövat och godkänt i Stockholms Regionala Etikprövningsnämnd 
år 2016. Denna uppsats ansats bedömdes vara i linje med etikbeslutet. Författaren till 
denna uppsats var ansvarig för att samla in ifyllda formulär ifrån den förmätning som 
skett våren 2018. Innan denna insamling skedde så skrev författaren under Landstingets 
sekretessblankett då insamling av data innebar kontakt med känsliga datauppgifter.  Den 
data som har hanterats inom ramen för denna uppsats har varit avidentifierad och ej 
möjlig att spåra till enskilda individer. Samtliga deltagare hade skrivit under informerat 
samtycke.  
 
 
Mätinstrument 

Parental Acceptance and Action Questionnaire, PAAQ, (Cheron, Ehrenreich & 
Pincus, 2009), är ett 15-frågors självskattningsformulär som syftar till att mäta 
upplevelsemässigt undvikande i kontext av föräldraskap. Föräldrar får skatta hur mycket 
ett påstående stämmer in på dem på en sjugradig Likert-skala från 1(stämmer aldrig) till 
7 (stämmer alltid). Totalpoängen varierar från 15 till 105. Högre poäng på skalan 
indikerar högre nivåer av upplevelsemässigt undvikande i kontext av föräldraskap. 
Subskalorna mäter både förälderns ovilja att se deras barn uppleva negativa känslor 
(Ovillighets subskalan) och förälderns oförmåga att effektivt reagera på sitt barns affekt 
(Passivitets subskalan). Den totala skalan, bestående av dessa två subskalor, 
representerar en förälders grad av upplevelsemässigt undvikande i  kontext av 
föräldraskap. 
 
Exempel från Passivitets subskalan är ”När jag känner mig nedstämd eller orolig kan 
jag inte hjälpa mitt barn att hantera sina rädslor, oro eller känslor”; ”Jag försöker att 
tränga undan tankar och känslor om mitt barn som jag inte gillar genom att helt enkelt 
låta bli att tänka på dem”. Exempel från Ovillighets subskalan är ”Jag försöker 
verkligen att undvika att mitt barn ska känna sig nedstämd eller orolig”; ”Om jag, med 
hjälp av magi, kunde ta bort alla smärtsamma erfarenheter mitt barn har haft i sitt liv så 
skulle jag göra det”.  
 
PAAQ är utvecklat från AAQ, Acceptance and Action Questionnaire (Hayes et al., 
2006), men anpassat för att undersöka upplevelsemässigt undvikande i föräldraskap 
snarare än upplevelser som människor kan ha generellt. I tidigare studie har den totala 
skalans test-retest korrelation funnits vara moderat, r=.72 och den interna konsistensen 
för totalskalan var α=.65 (Cheron, Ehrenreich & Pincus, 2009). Den svenska versionen 
av skalan som används i studien har översatts genom ”translation and backtranslation”.  
Totalskalan används i denna uppsats som mått på upplevelsemässigt undvikande. Denna 
valdes utifrån syftet att mäta föräldrarelaterat upplevelsemässigt undvikande som 
helhet. I denna studie befanns den interna konsistensen för totalskalan vara α=.69.   
 

Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS (Zigmond & Snaith,1983), är ett 
14-frågors  självskattningsformulär med syfte att upptäcka symptom på ångest och 
depression. HADS är uppdelad i två subskalor; för ångest (HAD-A) respektive 
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depression (HAD-D). Vardera subskala består av 7 frågor som besvaras utifrån en 
fyragradig Likert-skala från noll till tre. Formuläret kan både användas för totalpoäng 
samt utifrån respektive subskala. Totalpoängen varierar från 0 till 42 poäng. Exempel på 
frågor: ”Jag känner mig spänd eller nervös”; ”jag bekymrar mig ofta över saker”, ”jag 
har tappat intresset för hur jag ser ut.” 
 
I denna studie användes den svenska versionen av HADS (Lisspers, Nygren & 
Söderman, 1997) som har funnits ha god samstämmighet med den ursprungliga 
faktorstrukturen. HADS visar god samstämmighet med andra validerade mått på ångest 
och depression. Totalskalan används i denna studie som ett sammansatt mått över 
ångest- och depressionsymptom för att mäta föräldrars psykiska ohälsa. I denna studie 
var den interna konsistensen för totalversionen α=.83 
	

Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ (Goodman, 2001), är ett 
självskattningsformulär som syftar till att undersöka beteendeproblematik och 
prosociala beteenden hos barn och ungdomar mellan 3-16 år. SDQ består av 25 frågor 
som besvaras utifrån en tregradig Likert-skala. SDQ är indelat i fyra subskalor som 
undersöker beteendeproblematik hos barnet inom områdena emotionella symptom (ex. 
”Oroar sig mycket, verkar ofta bekymrad”, uppförandeproblem (ex. ”har ofta 
raseriutbrott eller häftigt humör”, hyperaktivitet/ouppmärksamhet (ex. ”lättstörd, tappar 
lätt koncentrationen”), kamratproblem (ex. ”har minst en god vän”) samt en femte 
subskala som undersöker prosocialt beteende (ex. ”snäll mot yngre barn”). De fyra 
subskalorna som undersöker beteendeproblematik summeras till en total poäng för grad 
av svårigheter. Totalpoängen varierar mellan 0-40 poäng. SDQ innehåller även frågor 
som undersöker hur stor påverkan svårigheterna får i vardagen som summeras i en 
impact score.  I denna studie användes totalpoängen för beteendeproblematik då studien 
fokuserade på betydelsen av beteendeproblematik generellt snarare än specifika 
områden. Den interna konsistensen för totalversionen var  α=.71.  
 
Databearbetning 
Initialt beskrevs data i form av medelvärden, standardavvikelser och variationsvidd. 
Subskalor av skattningsskalorna rapporterades för att möjliggöra jämförelse med 
normvärden i de fall dessa fanns tillgängliga. Pearson’s korrelationer användes för att 
undersöka de univariata sambanden mellan beteendeproblematik hos barnet, 
upplevelsemässigt undvikande hos föräldern, psykisk ohälsa hos föräldern och ålder hos 
barnet. För dikotoma variabler (kön hos föräldern, kön hos barnet, autism diagnos, 
universitetsexamen) rapporteras den punktbiseriala korrelationskoefficenten. Den 
punktbiseriala korrelationskoefficenten beräknas med Pearson’s korrelationer, men 
innebär att en av de två variablerna är dikotom (Borg & Westerlund, 2012). Utvalda 
variabler var grundade i tidigare forskning kring variabler som har ett samband med 
psykisk ohälsa hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Den huvudsakliga 
statistiska analysen fokuserade på hierarkisk linjär regression med psykisk ohälsa hos 
föräldrarna som beroende variabel och alla signifikanta univariata korrelat som 
prediktorer. I ett första steg av regressionsanalyserna inkluderades alla relevanta 
demografiska faktorer som prediktorer för psykisk ohälsa hos föräldrarna. I steg två 
inkluderades beteendeproblem hos barnet som prediktor (totalpoäng på SDQ). I steg tre 
adderades upplevelsemässigt undvikande hos föräldern som prediktor (PAAQ).  Genom 
de två sista stegen kan en initial undersökning av medieringseffekt undersökas (Baron 
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& Kenny, 1986). Beteendeproblem hos barnet bör vara en signifikant prediktor i steg 2 
och antingen bli icke-signifikant eller en reducerad prediktor i steg tre medan den 
potentiella mediatorn blir en signifikant prediktor. För att avgöra om en potentiell 
medieringseffekt kunde bedömas vara statistiskt signifikant krävs dock ytterligare 
analyser. Aroians version av Sobels test användes för detta, såsom rekommenderat av 
Baron och Kenny (1986). Testet användes för att avgöra om upplevelsemässigt 
undvikande hade en signifikant medierande funktion mellan beteendeproblem hos 
barnets samband med föräldrarnas symptom på psykisk ohälsa.  
 
 
 
 

 
Resultat 

 
 

 
Medelvärden, standardavvikelser och variationsvidd för måtten HADS, PAAQ och 
SDQ rapporteras i tabell 3 nedan. Bland föräldrarna i denna studie befanns 55,2% ha ett 
värde över 8 poäng på HADS delskalan depression, och 85,8% ett värde över 8 poäng 
på HADS delskalan ångest. 90,7% av föräldrarna skattade barnets totala 
beteendeproblematik på ett värde över 11 poäng.  
 
 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för HADS, PAAQ och SDQ 
	
	Variabler                                                            M (SD)                             variationsvidd                           
HADS total 
HADS delskala Ångest                                                                                 
HADS delskala Depression 

                       22.03 (6.39) 
          12.75 (3.83)  

                     9.28 (3.67)                 

3-39 
2-21 
1-19 

PAAQ total 
PAAQ ovillighet 
PAAQ passivitet 

      65.23 (11.46) 
                      29.79 (5.90) 
                     35.44 (7.66) 

32-90 
12-41 
15-54 

SDQ total 
SDQ emotionella symptom 
SDQ uppförandeproblem 
SDQ hyperaktivitet 
SDQ kamratproblem 

                    19.32 (6.40) 
                 4.68 (2.70) 
                  3.63 (2.33) 
                  6.43 (2.72) 
                  4.49 (2.40) 

 

0-34 
0-10 
0-10 
0-10 
0-10 

 
 
Korrelationsanalyser 
Shapiro-Wilks test utfördes för att undersöka distributionen av studievariablerna. 
Testerna var icke-signifikanta, vilket indikerade att variablerna var tillräckligt 
normalfördelade för att parametriska testmetoder skulle kunna användas. 
Studievariablernas skevhet och toppighet undersöktes. Inga av studievariablerna hade 
en skevhet eller toppighet som överskred 0,5 vilket indikerar godtagbar 
normalfördelning.  
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Pearson’s korrelationer mellan undersökta studievariabler redovisas i tabell 4 nedan. 
Psykisk ohälsa hos föräldrarna var signifikant korrelerat med upplevelsemässigt 
undvikande hos föräldern, beteendeproblematik hos barnet och autismdiagnos hos 
barnet.  
 
 
 
Tabell 4.  Korrelationsmatris för prediktorerna psykisk ohälsa hos föräldrar, 
upplevelsemässigt undvikande, beteendeproblematik och relevanta demografiska 
faktorer 

 
Multipel regressionsanalys 
Två undersökningsdeltagare exkluderades ifrån fortsatta analyser då de inte hade fyllt i 
samtliga formulär, varefter det totala antalet undersökningsdeltagare för fortsatta 
analyser blev N=181. Villkoren för att utföra multipel regressionsanalys kontrollerades, 
utifrån Borg & Westerlund (2012) och Field (2013). Villkoren kring normalitet, 
linjäritet, multikollinjäritet och homoscedasticitet befanns uppfyllda. 
Stickprovsstorleken var tillräcklig med hänsyn till antalet prediktorer i modellen. Dock 
identifierades 3 individer vars standardiserade residualer överskred värden mellan -2.58 
och +2.58, vilket gick över gränsen för att högst 1 % bör ha standardiserade residualer 
med värden högre än +/- 2.58 för att betraktas som normalfördelat (Field, 2013). Av 
dessa tre individer hade en individ standardiserade residualer med ett värde högre än +/- 
3.29. Förekomsten av extremvärden i urvalet minskar tillförlitligheten av modellen. 
Utifrån Field (2013) bör dock Cook’s distance kontrolleras för potentiella 
extremvärden, och om värdet är <1 så finns inget egentligt behov av att ta bort denna 
individ ifrån fortsatta analyser eftersom denna datapunkt inte har en stor effekt på 
regressionsanalysen. De extremvärden som identifierats hade inte Cook’s distance över 
<1 och inkluderades därför för fortsatt analys.  
	
Multipel hierarkisk regressionsanalys utfördes utifrån tidigare beskrivna steg. När 
beteendeproblem hos barnet lades till i analysen bidrog denna variabel signifikant till 
regressionsmodellen och var en signifikant prediktor för psykisk ohälsa hos föräldern. 
Tillägget av upplevelsemässigt undvikande som prediktor i det slutliga steget var 
signifikant. För prediktorn beteendeproblem hos barnet minskade den standardiserade 
regressionskoefficenten och dess associerade signifikansvärde i detta slutliga steg.  När 

 1. 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	 7.	 8.	
1.HADS  ,288** ,211** ,192** -,	048 -,083 ,023 ,013 
2.PAAQ   ,320** ,130 ,036 ,037 -,128 ,019 
3. SDQ    ,167* ,150* -,120 ,011 -,018 
4.Autismdiagnos     -,070 -,136 -,064 ,058 
5. Ålder barn      ,131 ,003 -,140 
6. Kön barn       ,008 ,016 
7. Förälder kön        -,033 
8.Universitetsexamen         
*P<0.05, **P<0.01 
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upplevelsemässigt undvikande las till var beteendeproblematik hos barnet ej längre en 
signifikant prediktor för psykisk ohälsa hos föräldern.  
 
Detta resultat är i överenstämmelse med att upplevelsemässigt undvikande har en 
medierande funktion för sambandet mellan beteendeproblem hos barnet och föräldrars 
psykiska ohälsa. I steg 3 stod autismdiagnos för 2% unik varians och upplevelsemässigt 
undvikande stod för 5% unik varians. Beteendeproblem hos barnet hade i detta slutliga 
steg mindre än 1% unik varians och var ej längre en signifikant prediktor. Den totala 
modellen i steg 3 förklarade 10% av variansen av föräldrars psykiska ohälsa. Resultatet 
av den multipla regressionsanalysen summeras i tabell 5 nedan. Den medierande 
effekten utforskades vidare i en ytterligare analys (se nedan).  
 
Tabell 5. Regressionsanalys över föräldrars psykiska ohälsa mätt med HADS (n=181) 
	
Prediktor    																																																																																										β																p          RAdj2 
Steg 1 

Autism diagnos hos barnet  
 
0.198 
 

 
0.008 

 
 
0.034* 

Steg 2 
Autism diagnos hos barnet 
Beteendeproblem hos barnet (SDQ) 

 
0.168 
0.177 

 
0.023 
0.017 

 
 
 
0.059* 

Steg 3 
Autism diagnos hos barnet 
Beteendeproblem hos barnet (SDQ) 
Upplevelsemässigt undvikande (PAAQ) 

 
0.150 
0.104 
0.236 

 
0.38 
0.168 
0.002 

 
 
 
 
0.104* 

	
*p<0,05     
 
Analys av medieringseffekt 
Aroians version av Sobels test användes för att undersöka om upplevelsemässigt 
undvikande hade en signifikant medierande effekt på sambandet mellan 
beteendeproblematik hos barnet och psykisk ohälsa hos föräldern, såsom 
rekommenderat av Baron och Kenny (1986). Sobels test utfördes med det interaktiva 
kalylatorverktyg som Preacher och Leonardelli (2018) tillhandahåller. 
Upplevelsemässigt undvikande hade en signifikant medierande effekt för psykisk ohälsa 
hos föräldrarna (z=2.56, P=0.010). 
	
	
	

Diskussion 
	
	
Syftet med studien var att undersöka om upplevelsemässigt undvikande medierar 
relationen mellan beteendeproblematik hos barnet och psykisk ohälsa hos föräldrar till 
barn med funktionsnedsättningar. Studien testade två hypoteser. Utifrån den starka 
koppling som tidigare forskning funnit mellan beteendeproblematik hos barnet och 
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psykisk ohälsa hos föräldern var hypotesen att även denna studie skulle finna detta 
samband. Vidare antogs att upplevelsemässigt undvikande skulle mediera relationen 
mellan beteendeproblematik hos barnet och psykisk ohälsa hos föräldern. Resultatet av 
studien visade att beteendeproblematik hos barnet hade ett signifikant samband med 
psykisk ohälsa hos föräldrarna. Upplevelsemässigt undvikande hade en signifikant 
medierande effekt på sambandet mellan beteendeproblematik hos barn med 
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa hos föräldrarna.  
 
 
Resultat diskussion 
Bland föräldrarna i denna studie hade en stor andel symptom på ångest och depression 
som låg på kliniska nivåer. För HADS så har värden över 8 poäng på respektive 
delskala funnits vara en meningsfull cut-off nivå för symptom på en trolig klinisk nivå 
(Bjelland, Dahl, Haug, Neckelman, 2002). Bland föräldrarna i denna studie befanns 
55,2 % ha ett värde över 8 poäng på HADS delskalan depression, och 85,8 % ett värde 
över 8 poäng på HADS delskalan ångest. Svenska normvärden har befunnits vara 4,55 
(SD 3,73) för ångestdelskalan och 3,98 (SD 3,46) för depressionsdelskalan. Svenskt 
normvärde för totalpoängen på HADS är 8,53 (SD 6,54) (Lisspers et al., 1997). 
Medelvärdet för totalpoängen på HADS hos föräldrarna i denna studie var 22.03 (SD 
6.39). Föräldrarna hade alltså en hög grad av psykisk ohälsa vid beaktande av vad som 
tidigare har funnits indikera klinisk nivå samt vad som är normvärden i den svenska 
befolkningen i stort.  
 
En klar majoritet av barnen hade beteendeproblematik som låg på höga nivåer. En 
svensk studie menar att ett optimalt cut-off värde på totalskalan i SDQ är 11 poäng 
(Malmberg, Rydell & Smedje, 2003). 90,7% av barnen i denna studie hade över 11 
poäng, vilket visar att barnen överlag hade en hög andel beteendeproblem. För värdena 
på de olika delskalorna (hyperaktivitet, emotionella problem, kamratproblem och 
uppförandeproblem) hade det genomsnittliga barnet ett värde över de cut-off gränser 
som återfinns i Malmberg et al. (2003). På totalskalan var det genomsnittliga värdet 
19.32 (SD 6.40). Detta är jämförbart med vad som tidigare funnits i kliniska 
populationer. En svensk examensuppsats (Strömbeck, 2016) fann att föräldrar till barn 
inom en klinisk population skattade totalskalan i SDQ till 18,23 (SD 6,77). Detta kan 
jämföras med den icke-kliniska gruppen vars totalvärde i genomsnitt var 6,49 (SD 5,11) 
i Strömbecks studie.  
 
Både psykisk ohälsa hos föräldern och beteendeproblematik hos barnet var vanligt 
förekommande i denna studies urval, och var signifikant korrelerade med varandra med 
en medelsvag korrelation. Att korrelationen var medelsvag visar på att många fler 
faktorer än grad av beteendeproblem är av betydelse för föräldrars psykiska ohälsa. Det 
samband som beteendeproblematik hade med psykisk ohälsa hos föräldern medierades 
dock genom upplevelsemässigt undvikande, i likhet med tidigare studier på området 
(Jones et al., 2014; MacDonald et al., 2010; Weiss et al., 2012). Hur kan dessa samband 
förstås? 
 
Beteendeproblem hos barn med funktionsnedsättning kan leda till svåra tankar och 
känslor hos föräldrarna, där exempelvis upplevelser av skam verkar vara vanligt 
(Ludlow et al., 2011). Alla föräldrar kan troligen uppleva tillfällen då de inte känner sig 
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tillräckligt kompetenta i sitt föräldraskap, men då barnet exempelvis har frekventa och 
svårförståeliga utbrott så kan upplevelser av att inte vara tillräcklig förekomma i en 
högre utsträckning (Watson et al., 2013). Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar 
berättar att barnets beteendeproblem gör dem oroliga, generade och att andra människor 
undviker dem till följd av barnets svårigheter (Emerson, 2003b). De berättar också om 
upplevelser av att känna sig annorlunda och exkluderad från det normala livet (Broberg, 
2011). Upplevelsemässigt undvikande är en generell mänsklig beteendetendens: vi 
försöker att undvika det som är smärtsamt för oss. Vår avancerade språkliga förmåga 
leder till att inre upplevelser kan bli ytterst smärtsamma att bära (Törneke, 2014). Bland 
de svåraste tankar och känslor som människor kan behöva möta hör de som relaterar till 
social exkludering (MacDonald & Leary, 2005). Föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning har en utsatthet för upplevelser som kan leda till svåra tankar och 
känslor.  
 
Att undvika svåra tankar och känslor är inget som per definition är skadligt, utan kan 
vara en adaptiv respons i vissa lägen (Hayes, Strosahl & Wilson, 2012).  När det 
används i hög utsträckning kan det dock bli problematiskt och har ett tydligt samband 
med symptom på depression och ångest (Ruiz, 2010). Beteenden som präglas av 
undvikande tenderar inte att leda oss mot upplevelser som ligger i linje med våra 
värderingar (Hayes et al., 2012). Även om undvikande kan förstås utifrån den temporära 
lättnad det kan ge i stunden så tenderar det att på sikt leda till motsatsen mot vad som 
eftersträvas. Upplevelsemässigt undvikande har exempelvis funnits relatera till att i 
högre utsträckning använda sig av en inkonsekvent, bestraffande föräldrastil (Shea & 
Coyne, 2011). Psykisk ohälsa hos föräldern och användandet av maladaptiva 
föräldrasstrategier är riskfaktorer för beteendeproblem hos barnet (Emerson, 2003a).  
En hög grad av upplevelsemässigt undvikande i relation till de svåra tankar och känslor 
som kan väckas i relation till ett barn med funktionsnedsättning och beteendeproblem 
kan således riskera att öka de svåra upplevelser som föräldern försöker att minska.  
 
De variabler som undersökt i denna studie förklarade dock en relativt liten del av 
föräldrarnas psykiska ohälsa. Upplevelsemässigt undvikande förklarade 5% av 
variansen av föräldrarnas psykiska ohälsa och barnets autism diagnos stod för 2% av 
variansen. Majoriteten av variansen i föräldrars psykiska ohälsa kan inte förklaras 
utifrån de variabler som ingick i denna studie. Utöver autismdiagnos var ingen 
ytterligare kontrollvariabel (ålder hos barnet, kön hos barnet, kön hos föräldrarna eller 
utbildningsnivå) relaterat till psykisk ohälsa hos dessa föräldrar. Orsakerna till avsaknad 
av samband kan troligen härledas till olika faktorer. Även om longitudinella studier har 
funnit att beteendeproblematik hos barnet minskar över tid med samvarierande nivåer 
av psykisk ohälsa hos föräldrar så brukar inte ålder hos barnet träda fram som korrelat 
med psykisk ohälsa hos föräldrarna i tvärsnittsstudier på området (ex MacDonald et al., 
2010;Weiss et al., 2012;). Tidigare studier har funnit att mödrar i större utsträckning än 
fäder har psykisk ohälsa i form av exempelvis depressionssymtom (Norlin & Broberg, 
2013; Olsson & Hwang, 2001;). Denna studies urval bestod av föräldrar som sökt sig 
till en gruppintervention utifrån upplevd psykisk ohälsa, vilket skiljer sig ifrån studierna 
av Olsson och Hwang (2001) och Norlin och Broberg (2013). Utbildningsnivå 
inkluderades som kontrollvariabel i studien utifrån att tidigare studier har funnit att 
socioekonomisk status har ett samband med psykisk ohälsa hos föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning (Olsson & Hwang, 2008). I studien av Olsson & Hwang (2008) 
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var det socioekonomisk utsatthet och inte utbildningsnivå eller inkomstnivå som kunde 
predicera psykisk ohälsa hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning. För att kunna 
kontrollera för effekten av socioekonomisk status (förutsatt att ett samband faktiskt 
förelåg) hade troligen ett annat mått än utbildningsnivå behövt användas.  
 
Flera andra faktorer som tidigare visats ha samband med psykisk ohälsa hos föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning är inte inkluderade i denna uppsats, där grad av 
socialt stöd är en av de viktigaste (Peer & Hillman, 2014). Hur situationen inom 
familjen ser ut och hur det påverkar föräldrars psykiska hälsa hade också varit intressant 
att undersöka. Norlin & Broberg (2013) fann exempelvis ett samband mellan bättre 
psykisk hälsa och en upplevelse av att det delade föräldraskapet och relationen fungerar 
bra. Den psykiska ohälsan hos den andra föräldern kan också utgöra en belastning 
(Hastings et al., 2005b). Om föräldern har en egen funktionsnedsättning kan detta också 
utgöra ytterligare en belastning på den psykiska hälsan. I denna studie hade 12,6% av 
föräldrarna en egen funktionsnedsättning och av dessa så var ADHD vanligast (7,2%). 
De egna ADHD symptomen har i en studie visats bättre kunna förutsäga höga nivåer av 
föräldrastress än barnets ADHD symptom och föräldrars grad av socialt stöd (Theule, 
Wiener, Rogers, Marton, 2011). Majoriteten av föräldrarna i denna studie hade dock 
ingen egen funktionsnedsättning. Om fler relevanta prediktorer hade inkluderats så hade 
kanske sambanden sett annorlunda ut och en större del av den psykiska ohälsan hade 
kunnat förklaras. Det låg dock utanför syftet att ge en fullständig belysning av området. 
De variabler som ingick var utvalda både utifrån tidigare forskning och vad som var 
praktiskt möjligt att genomföra i denna uppsats.   
 
Denna studie undersökte sambandet mellan autismdiagnos hos barnet och psykisk 
ohälsa hos föräldrarna, utifrån det fastlagda samband som funnits i tidigare forskning. I 
likhet med tidigare studier på området visade det sig att föräldrar till barn med autism 
har en ökad risk för psykisk ohälsa (Ohlsson & Hwang, 2001). Det är dock tänkbart att 
andra diagnoser har samband med psykisk ohälsa, och om dessa hade beaktats i vidare 
analyser så hade kanske sambandet sett annorlunda ut. I tidigare studier som har jämfört 
den psykiska hälsan hos föräldrar till barn med autism och andra funktionsnedsättningar 
är den vanligaste jämförelsegruppen föräldrar till barn med intellektuell 
funktionsnedsättning. De största skillnaderna har funnits mellan föräldrar till barn med 
autism och föräldrar till barn med Downs syndrom (Hayes & Watson, 2013). Denna 
studie inkluderade utöver barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning som 
primär diagnos även barn med ADHD, vilket verkar vara mindre vanligt (Hayes & 
Watson, 2013). Sambanden mellan diagnos och psykisk ohälsa hos föräldrar belystes 
dock inte vidare än skillnaden mellan autism diagnos eller inte. En stor del av barnen 
hade även en sekundär diagnos (39,9%). Denna studie utförde inga analyser kring hur 
sekundär diagnos påverkar sambandet med psykisk ohälsa hos föräldrarna, men ett 
samband är tänkbart. Exempelvis har barn med autism och samtidig ADHD-diagnos 
funnits ha en lägre adaptiv, kognitiv och social förmåga än barn med enbart 
autismdiagnos (Rao & Landa, 2014). I denna studie var komorbid autism- och ADHD 
diagnos den vanligaste formen av samsjuklighet, och det är således tänkbart att föräldrar 
till dessa barn har en särskilt utsatthet. Som tidigare nämnt fick dock antalet prediktorer 
begränsas utifrån genomförbarhet för denna uppsats. 
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Urvalet i studien behöver också belysas, då det begränsar vilka slutsatser som kan dras 
rörande föräldrar till barn med funktionsnedsättningar i stort. En hög andel av 
föräldrarna i denna studie rapporterade förekomst av psykisk ohälsa. Över hälften hade 
kliniska nivåer av depressionssymptom och över tre fjärdedelar hade kliniska nivåer av 
ångestsymptom. Skillnaderna mot en allmänpopulation är stora. Exempelvis fann 
Singer (2006) att 29% av mödrarna till barn med intellektuell funktionsnedsättning hade 
symptom på depression av kliniska mått. Den undersökta gruppen hade även en högre 
utbildningsnivå än vad som är representativt i den svenska befolkningen i stort, då över 
hälften av deltagarna hade en universitetsexamen (Statistiska central byrån, 2016). 
Urvalet var inte heller representativt rörande kön, då endast 12% bestod av män. Av 
föräldrarna hade 64,5 % barn med autism, och tillsammans med föräldrar till barn med 
intellektuell funktionsnedsättning och föräldrar till barn med ADHD utgjorde denna 
grupp 91,9%. Beteendeproblematik är vanligt förekommande inom dessa grupper 
(Barrosso et al., 2017) och befanns även ha ett tydligt samband med den psykiska 
ohälsan inom denna grupp av föräldrar. Hur dessa samband ser ut i en vidare grupp av 
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har denna studie inte kunnat belysa.  
 
Metod diskussion 
Denna studie visade på statistiska samband som indikerar att upplevelsemässigt 
undvikande medierar relationen mellan beteendeproblematik hos barnet och psykisk 
ohälsa hos föräldern. För att resultaten av en medieringsanalys ska äga giltighet krävs 
det dock att operationaliseringen av den psykologiska process som antas fungera som 
mediator samt övriga testvariabler har en godtagbar validitet och reliabilitet. Författaren 
till denna uppsats var ansvarig för att samla in ifyllda formulär från förmätningen ifrån 
de Navigator-ACT grupper som var pågående under våren 2018. I de insamlade 
formulären noterades att flera av de deltagande föräldrarna kommenterat på frågorna i 
PAAQ-formuläret, och skrivit att vissa frågor var svåra att förstå. I samtal med 
gruppledare på habiliteringsmottagningarna (som varit närvarande då föräldrarna fyllt i 
formulären) kom en liknande bild upp, där en del föräldrar hade haft svårigheter att 
förstå vad som menades med frågorna specifikt i PAAQ. Gruppledare uttryckte också i 
vissa fall att de själva hade haft svårt att förklara för föräldrarna vad som menades med 
de olika frågorna. Liknande svårigheter hade inte upplevts med övriga formulär som 
ingick i förmätningen. Att vissa föräldrar haft svårt att förstå formuläret ökar risken för 
mätfel. Det skulle vara bra att vidare undersöka den uppenbara validiteten av 
instrumentet, för att se hur föräldrar överlag uppfattar PAAQ.  
 
I denna studie befanns den interna konsistensen för PAAQ vara α=.69. Den ligger 
således något lågt, då α=.70 brukar betraktas som ett gränsvärde för godtagbar intern 
konsistens. I den studie som låg till grund för måttet (Cheron et al., 2009) befanns den 
inre konsistenen vara α=.65. Författarna bakom måttet resonerar kring att den något 
låga inre konsistenen skulle kunna bero på att vissa formuleringar var krångliga och 
skulle kunna behöva förenklas för framtida användning av måttet. Upplevelsemässigt 
undvikande verkar vara ett koncept som kan vara svårt att operationalisera (Bond et al., 
2011). De psykometriska egenskaperna hos PAAQ skulle behöva undersökas vidare. 
Måttet är utvecklat utifrån en kontext där barnet hade ångestdiagnoser (Cheron et al., 
2009). Översättning och anpassning av skalan har skett inför dess användning i de 
studier som undersöker effekten av Navigator-ACT och har inte tidigare använts i 
svensk forskning. Det skulle behöva utvärderas hur väl PAAQ mäter upplevelsemässigt 
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undvikande hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning. I de tidigare studier som 
undersökt acceptans/upplevelsemässigt undvikande som medierande faktor mellan 
beteendeproblematik hos barn med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa hos 
föräldern har ett annat mått använts, utvecklat av MacDonald et al. (2010). Detta mått 
verkar dock inte ha genomgått någon egentlig psykometrisk utvärdering (MacDonald et 
al., 2010). Välvaliderade instrument för att mäta upplevelsemässigt undvikande hos 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning verkar således saknas, vilket påverkar de 
slutsatser som kan dras från studierna på området. 
I denna studie användes ett totalmått på beteendeproblem i SDQ. Tidigare studier som 
har undersökt den medierande rollen av upplevelsemässigt undvikande/acceptans 
mellan beteendeproblematik hos barn med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa hos 
föräldern har också använt sig av totalsumman på det beteendemått som använts 
(MacDonald et al., 2010; Jones et al., 2014; Weiss et al., 2012). Syftet med denna studie 
var inte att belysa hur olika former av beteendeproblematik hos barnet relaterar till 
upplevelsemässigt undvikande och psykisk ohälsa. Det bör dock beaktas att det är 
möjligt att relationerna kan se olika ut beroende av typ av beteendeproblematik. SDQ 
innehåller delskalorna emotionella problem, uppförande problem, hyperaktivitet och 
kamratproblem. Vissa av dessa delskalor kan tänkas vara mer aktuella för interaktionen 
mellan förälder och barn. Exempelvis har föräldrar till barn med autism (Ludlow et al., 
2012) rapporterat att det särskilt är barnens svårhanterliga utbrott och de sociala 
konsekvenserna av detta som är förknippade med svåra tankar och känslor. Totalskalan 
är effektiv som ett samlat mått på belastning (Strömbeck, 2016), men nyanserna i 
relationerna mellan beteendeproblem, upplevelsemässigt undvikande och psykisk 
ohälsa fångas inte.  
 
Det bör noteras att data rörande beteendeproblem hos barnet, upplevelsemässigt 
undvikande samt psykisk ohälsa kom ifrån föräldrars självskattningar, vid en och 
samma tidpunkt. Studiens tvärsnittsdesign gör att det inte går att fastställa riktningen i 
de samband som erhållits. Vidare kan det faktum att enbart självskattningar användes i 
studien medföra mätproblem. Föräldrar som exempelvis är deprimerade skulle kunna 
uppleva att barnet har större beteendeproblem än vad som är fallet. Om en oberoende 
skattning av beteendeproblematik hade använts skulle sambanden kunnat se annorlunda 
ut.  
 
Utifrån identifierade svagheter med studien bör resultaten tolkas med försiktighet. De 
resultat som erhållits är dock inte utan betydelse, och replikerar i stort tidigare forskning 
på området som visar på sambandet mellan beteendeproblem hos barn med 
funktionsnedsättning och föräldrars psykiska ohälsa samt att upplevelsemässigt 
undvikande verkar kunna ha en medierande roll (Jones et al., 2014; MacDonald et al., 
2010; Weiss et al., 2012). Styrkor hos studien är att den inkluderade ett relativt stort 
urval av föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar och där denna studie är den 
första inom området som har inkluderat barn med ADHD. Populationen var relevant för 
undersökningens syfte då föräldrarna hade en hög grad av psykisk ohälsa och barnen en 
hög grad av beteendeproblematik. Detta är även den första studien som har undersökt 
dessa samband i en svensk kontext.  
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Implikationer 
Studien talar för att upplevelsemässigt undvikande kan vara en psykologisk process 
relaterad till psykisk ohälsa hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Utifrån 
detta så skulle interventioner som främjar ett acceptansbaserat förhållningsätt kunna 
vara ett sätt att minska den psykiska ohälsan hos dessa föräldrar. Preliminära analyser 
av effekterna av Navigator-ACT visar på minskade symptom på ångest, depression och 
upplevelsemässigt undvikande samt högre nivåer av medveten närvaro (Berg, Holmberg 
Bergman, Renhorn & Hirvikoski, 2017). I framtida forskning vore det intressant att 
undersöka om upplevelsemässigt undvikande/acceptans har en medierande roll i 
förhållande till psykisk ohälsa på sikt med en longitudinell design. Detta skulle kunna 
ge mer kunskap kring vad som påverkar de förbättringar av psykisk hälsa som de 
preliminära analyserna av Navigator-ACT visar på. Samtidigt skulle det som tidigare 
nämnts vara av stor vikt att genomföra en psykometrisk utvärdering av PAAQ för att se 
hur väl detta mått fångar det koncept som det syftar till att mäta, upplevelsemässigt 
undvikande i kontext av föräldraskap.  
 
Föräldraskapet till ett barn med funktionsnedsättning innehåller särskilda utmaningar, 
men föräldrar berättar även om att föräldraskapet till ett barn med särskilda behov har 
gett dem en ökad personlig styrka och insikter kring vad de värdesätter i livet (Beighton 
& Wills, 2017). För de föräldrar som upplever psykisk ohälsa relaterat till den extra 
belastning som föräldraskapet till ett barn med funktionsnedsättning kan innebära är det 
av stor vikt att effektiva psykologiska interventioner görs tillgängliga. Denna studie 
visar på att upplevelsemässigt undvikande kan vara en aspekt som är viktig att adressera 
för att öka den psykiska hälsan i denna grupp av föräldrar. 
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