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Målet med den här studien var att beskriva upplevelsen av att få ett barn med Down 
Syndrom. Vi valde att använda oss av självbiografier då det inte har gjorts så många 
kvalitativa studier inom detta ämne i Sverige. Vår kvalitativa innehållsanalys följer 
modellen: Att analysera berättelser (Friberg, 2006). Resultatet blev åtta teman: 
Personalens påverkan i samband med förlossningen, ovisshet och oro vid den första 
misstanken, upplevelser i samband med beskedet, upplevelse av skuld, flykt och 
misslyckande, upplevelse av sorg och smärta, omgivningens reaktioner och påverkan, 
fördomar och oro inför framtiden och så blev vardagen. Resultatet visar att nyblivna 
föräldrar till barn med Downs Syndrom har ett stort behov av stöd från 
omvårdnadspersonalen. Föräldrarna beskriver en väldigt påfrestande situation som kräver 
uppmuntran från omgivningen. De beskriver också svårigheter med att hantera de egna 
fördomarna. Omvårdnadspersonal bör känna till hur viktigt det är med adekvat information 
om Downs Syndrom. Föräldrarna behöver detta för att bearbeta sina förutfattade meningar 
men också för att delge denna information till släktingar och vänner. Genom en god 
förståelse för hur föräldrarna upplever sin situation kan omvårdnadspersonal bättre 
tillgodose föräldrarnas behov. 
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The aim of the study was to describe the experience of becoming a parent to a child with 
Down Syndrome. We chose to analyse autobiographies since there are few qualitative 
studies made in Sweden in this area. To do our qualitative content analysis we used 
Fribergs (2006) method to analyse narratives, which resulted in eight themes: The nursing 
staff’s impact during and after childbirth, uncertainty and dread at the first suspicion, 
experiences in connection with the reply, to experience feelings of blame and escape and 
failure, to experience sorrow and pain, reactions and impact from the environment, 
prejudices and dread for the future and everyday existence. The results indicates that 
becoming a parent to a child with Down Syndrome means a great need of support from the 
nursing staff. The parents describe a very stressfull situation that requires encouraging 
from the environment. They also describe difficulties in handling their own prejudices. 
Nursing staff should know how important it is with adequate information about Down 
Syndrome, the parents need it to control their prejudices and also inform their relatives and 
closest friends. By understanding this situation nursing staff can meet the parents needs 
and requirements. 
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 En liten barnahand 
 

Tänk att ett streck 
i en liten barnahand 

kan betyda så mycket – 
skillnaden mellan friskt 

och inte friskt. 
 

En knubbig liten barnahand 
men med ett streck på tvären 

Det betyder: 
oro, sorg, fruktan, ångest, frågor… 

 
Jag skulle vilja fylla igen sprickan 

och låtsas att den inte fanns. 
                                             
                                             A-C, Larzon 
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INLEDNING 

Att bli förälder är en av de största händelserna i livet. Under graviditeten byggs 
förväntningar på det kommande föräldraskapet upp. Frågorna är många, blir det en pojke 
eller flicka, blir barnet likt mamma eller pappa, är barnet friskt? År 2006 föddes 170 barn 
med Downs syndrom i Sverige (Socialstyrelsen, 2007). De flesta föräldrar som får ett barn 
med Downs syndrom får en första misstanke redan i förlossningsrummet om att allt inte 
står rätt till. Ibland märker föräldrarna själva att något inte stämmer, ibland är det 
personalens reaktioner som vittnar om att något är fel. Den första tiden kan vara avgörande 
för föräldrarna och det sätt på vilket de knyter an till barnet. Vi som blivande 
sjuksköterskor kommer med stor sannolikhet någon gång att möta dessa föräldrar och deras 
barn. Det är då av stor vikt att vi har en förståelse för hur dessa föräldrar upplever sin 
situation för att på bästa sätt kunna ge dem stöd och en god omvårdnad. 

BAKGRUND 

Downs Syndrom 
Människan har 46 kromosomer som förekommer parvis. Det finns 22 par som är lika för 
båda könen, de autosomala kromosomerna samt 2 könskromosomer. Kromosomerna består 
av DNA, anlag. Vid förekomst av en hel eller del av en kromosom för mycket eller för lite 
uppstår en obalans mellan anlagen och det uppstår skador. Vanligtvis leder detta till tidigt 
missfall, men ibland föds ett barn med en extra kromosom. Den vanligaste 
kromosomavvikelsen vad gäller de autosomala kromosomerna är en cell med en extra 
kromosom 21, trisomi 21, som ger Downs syndrom. Orsaken till felbildning är oklar, det 
finns ingen ännu känd miljöfaktor och Downs syndrom förekommer i alla kulturer. Det är 
dock känt att risken för att föda barn med Downs syndrom stiger med ökande ålder hos 
kvinnan (Annerén, Johansson, Kristiansson, & Lööw, 1996). År 2006 diagnostiserades 294 
foster med Downs syndrom i Sverige, av dessa aborterades 124 st (Socialstyrelsen, 2007). 
Fosterdiagnostik används för att på ett tidigt stadie upptäcka kromosomavvikelser, trots 
detta ställs i de flesta fall diagnosen först efter förlossningen (Skotko, 2005).  

Diagnos 

När det finns misstanke om att det nyfödda barnet har Downs syndrom, används Halls 
kriterier (se bilaga 1), med de 20 vanligaste kännetecknen på Downs syndrom. Om endast 
fyra av dessa kännetecken ses är det aldrig fråga om Downs syndrom. Om däremot mellan 
fem och elva av dessa kriterier ses hos barnet, kvarstår misstanken och en kromosomanalys 
görs. Om 12 eller fler kriterier direkt kan ses är diagnosen tillförlitlig. Diagnosen 
kompletteras alltid med blodprov och en cellodling görs, detta ger också vetskap om vilken 
kromosomavvikelse det handlar om (Hall, 1964). 
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Historik 

Downs Syndrom finns beskrivet sen lång tid tillbaka, man har funnit tavlor med bilder på 
barn och vuxna med Downs syndrom redan från 1400-talet. Den första beskrivningen av en 
person med Downs syndrom är från 1838. John Langdon Down publicerade en artikel år 
1866, där han beskrev flera av de karakteristiska dragen. Han trodde att Downs syndrom 
berodde på en återgång till en lägre stående mongolisk ras, därav benämningen mongolism. 
År 1956 kunde forskarna Levan och Tio i Lund visa att människan har 46 kromosomer, tre 
år senare visade en fransk läkare, Lejeune, att Downs syndrom beror på en extra kromosom 
21 (Annerén, Johansson, Kristiansson, & Lööw, 1996). 
 
Under 1900-talet har en attitydförändring skett gentemot personer med ett intellektuellt 
funktionshinder. Under 1930- och 1940-talet under industrialismen, rådde det en stark 
tilltro till experter som ansåg att det bästa för personer med Downs syndrom var att vårdas 
på institutioner där det fanns specialutbildad personal. Under 80- och 90-talen lades de 
flesta institutioner ner och idag vårdas samtliga barn i hemmet, fosterhem kan fungera som 
ett alternativ till den egna familjen (Annerén et. al, 1996). 
 
Den förbättrade medicinska vården leder till en ökad livslängd hos personer med Downs 
syndrom. I början av 1900-talet levde dessa barn endast i 2 till 4 år. En av orsakerna var 
medfödda hjärtfel eller hinder i mag-tarmkanalen. När dessa senare kunde opereras så 
ökade medellivslängden på 70-talet till 35 år. Med förbättrad kirurgi så är 
medellivslängden 57 år, därmed lever idag fler vuxna med Downs syndrom än någonsin 
(Annerén et. al, 1996). 

Att leva med Downs syndrom idag 

Idag lever samtliga barn med Downs syndrom med sin familj i form av biologisk familj 
eller fosterfamilj. Barnen går på vanlig förskola, där de som behöver har en assistent. Efter 
förskola blir det ofta särskoleklass som finns i den vanliga grundskolan. En del barn med 
Downs syndrom går i vanlig klass om så är möjligt. Efter avslutad skolgång erbjuds 
personer med Downs syndrom någon form av verksamhet. De flesta unga vuxna flyttar så 
småningom hemifrån. Detta innebär att livet på många sätt inte skiljer sig så mycket åt 
mellan intellektuellt funktionshindrade personer och andra (Annerén et.al, 1996). 

Föräldraskap 
Föräldraskapet börjar ta form långt innan barnet kommer till världen. Föräldrarna skapar i 
sitt inre, föreställningar om föräldraskapet och barnet och förväntningar inför det okända 
byggs upp (Riddersporre, 2003).  

Att bli föräldrar 

Att bli föräldrar är en omvälvande upplevelse. Föräldrarna har under graviditeten fantiserat 
om och förberett sig för föräldrarollen. De har en bild av hur deras barn kommer att vara 
och hur de själva kommer att vara i sin roll som föräldrar. Många av de blivande 
föräldrarna upplever också blandade känslor inför föräldraskapet, känslor som spänning, 
glädje och förväntan men också oro och rädsla (Bondas, 2000). Att bli förälder innebär en 
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stor förändring. De blivande föräldrarna går ifrån att ha varit ett par med ansvar för sig 
själva till att bli föräldrar med ett gemensamt ansvar för sitt barn och sin familj som helhet. 
Entusiasmen kan blandas med oro inför svårigheter som kan uppstå och många blivande 
föräldrar kan känna osäkerhet inför hur de ska kunna tillgodose det lilla barnets behov 
(Delmore- Ko, Pancer, Hunsberger, & Pratt, 2000). 

Att bli föräldrar till barn med Downs syndrom 

Att bli förälder till barn med ett förståndshandikapp som Downs syndrom innebär en extra 
stor utmaning. För många föräldrar innebär detta känslor av ångest, oro och sorg. De kan 
hamna i en krissituation (Rogers, 2007). Ett barn med Downs syndrom behöver extra stöd 
under sin uppväxt och för föräldrarna innebär det mycket kontakt med professionell vård. 
Många föräldrar upplever att det är påfrestande att dela sitt barns uppväxt med så många 
utomstående, att de inte får tid att bara vara föräldrar till sitt eget barn (Riddersporre, 
2003). Enligt Kearney och Griffin (2001) är upplevelsen av att leva med ett barn med 
förståndshandikapp högst individuell och innefattar olika dimensioner som sorg, 
uppoffringar, smärta, men också glädje, hopp och tillförsikt. 
 
I de fall då fosterdiagnostik inte avslöjat kromosomskadan innan förlossning kommer 
upptäckten av Downs syndrom överraskande för föräldrarna. Många föräldrar hamnar i en 
krissituation när de får detta besked och behöver extra stöd under den här tiden. En del 
föräldrar upplever att hela deras livsvärld vänds upp och ned (G.A. King, Zwaigenbaum, S. 
King, Baxter, Rosenbaum & Bates, 2005). Tanklöshet från vårdpersonal och ogenomtänkta 
uttalanden kan ha negativ effekt på föräldrarnas förmåga att knyta an till barnet i den 
känslomässigt påfrestande situationen. Enligt Hedov, Wikblad & Annerén, (2002) har en 
hög grad av missnöje bland föräldrar till barn med Downs syndrom setts i litteraturen i 
samband med första beskedet och stödet i denna situation. 

Krishantering 
Cullberg (2006) beskriver den traumatiska krisens förlopp i fyra naturliga faser. I 
verkligheten är dessa faser inte åtskilda, ibland kan någon av dem saknas helt eller kanske 
överlappa någon av de andra faserna. Den inledande chockfasen varar från ett kort 
ögonblick till några dygn. Individen håller verkligheten ifrån sig med all kraft, det finns 
ingen möjlighet att ta in det som skett och bearbeta det. På ytan verkar individen välordnad 
men under ytan är allt kaos. Vid medicinsk information bör man ta detta i beaktande 
eftersom individen ofta kan ha svårt att minnas vad som sagts. Reaktionsfasen börjar då 
individen öppnar ögonen för det som skett. I detta skede mobiliseras försvarsmekanismer 
som kan framstå som väldigt primitiva, t ex regression, förnekelse eller projektion av 
skuldkänslor på omgivningen. När det akuta skedet lämnats inträder bearbetningsfasen. 
Den pågår vanligtvis under ett halvt år till ett år efter den inledande traumatiska 
upplevelsen. Under denna fas börjar individen återigen vända sig mot framtiden istället för 
att vara isolerad kring traumat och det som varit. Under bearbetningsfasen avtar 
förnekelsemekanismen samtidigt med symtom och beteendestörningar. Gamla aktiviteter 
återupptas och nya erfarenheter tas emot igen. Till sist infinner sig nyorienteringsfasen då 
en kris blir en del av livet, inte något som skall glömmas bort. Under denna fas lever 
individen med det förgångna som ett ärr som ibland kan vara kännbart men inte utgör 
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något hinder för livsglädje. Detta sker under förutsättning att individen kunnat acceptera 
det som skett och gått vidare. 

Omvårdnadsvetenskapligt perspektiv 
Inom ämnet omvårdnad finns det några centrala begrepp, som människan, hälsa, 
livssammanhang och vårdrelation. 
 
Vårdvetenskapens människobild har sin grund i en helhetssyn på människan, bestående av 
kropp, själ och ande. En humanistisk vård grundar sig på respekt och vördnad inför den 
unika människan. Detta innebär att alla vårdprocesser skiljer sig åt, de anpassas efter varje 
enskild patient. En sådan individuell vårdprocess som har grund i en helhetssyn på 
människan tillgodoser alla aspekter oberoende av var det aktuella hälsohindret är 
lokaliserat (Eriksson, 1995). 
 
Hälsa är kopplat till sundhet, friskhet och välbefinnande. Därmed innebär hälsa inte 
nödvändigtvis total avsaknad av sjukdom, samtidigt kan en människa uppleva ohälsa trots 
att kliniska fynd saknas. Tillståndet hälsa kännetecknas dels av frånvaro av dysfunktion, 
dels av en upplevd känsla av välbefinnande. Ohälsa innebär därmed förekomst av 
dysfunktion och känsla av illabefinnande. De möjliga hälsopositioner som individen kan 
befinna sig i vid olika situationer kan åskådliggöras med det sk hälsokorset (Eriksson, 
1996). Hälsan är relativ och speglar människans aktuella och totala livssituation, på så sätt 
är den en integrerad del i människans liv. Hälsa bör därför förstås som något 
mångdimensionellt med flera djup (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). 
 
Livssammanhang innebär att människan har en påverkan på sin omgivning samtidigt som 
omgivningen påverkar människan. Det betyder att människan alltid måste ses i sitt 
sammanhang och att en situation kan upplevas på olika sätt från individ till individ 
(Wiklund 2003). 
 
En förutsättning för att vård ska kunna lindra lidande och erbjuda välbefinnande är att det 
uppstår någon form av relation mellan vårdare och patient (Dahlberg, et. al, 2003). 
Vårdaren med sin kunskap bär ansvar för vårdrelationen, denna kunskap bör användas för 
att stärka personen och på så sätt lindra lidande. En bra vårdrelation fungerar som en stabil 
grund för patienten eller närstående att stå på, vilket kan bidra till ökad förmåga att uppleva 
hälsa och välbefinnande (Wiklund, 2003). Till en humanistisk hållning hör att våga möta 
den människa som lider, och att våga ge något av sig själv (Eriksson, 1995). 
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PROBLEMFORMULERING 

Att få ett barn med Downs syndrom sätter föräldrarnas värld i gungning (Riddersporre, 
2003). Många gånger finns ingen diagnos via fostervattensprov utan det kommer som en 
överraskning, en överraskning som långt ifrån alltid är lätt att hantera. Det är också så att 
diagnosen inte ställs sekundsnabbt utan provsvar måste inväntas vilket innebär en väntan i 
ovisshet för de nyblivna föräldrarna. Omvårdnadspersonalens sätt att hantera situationen 
och stödja familjen under den första kritiska tiden är av stort värde. Föräldrar i denna 
situation hamnar ofta i kris och bearbetningen kan ta olika lång tid, det är naturligtvis 
individuellt. Enligt Hedov, Wikblad & Annerén, (2002) finns i Sverige ett program för 
rutiner kring patienter med Downs syndrom, detta program tar dock bara kortfattat upp de 
nyblivna föräldrarnas situation. Få studier finns om föräldrars känslor och reaktioner i 
samband med att få ett barn med Downs syndrom, men självbiografier ger en bild av 
föräldrars egna erfarenheter, känslor och hur de upplever sin situation  

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur det är att bli förälder till ett barn med Downs 
syndrom, hur de upplever sin situation under barnets första levnadsår. 

Frågeställningar 
Vad innebär det att få ett barn med Downs syndrom? Hur upplever föräldrarna sin 
situation? 

METODBESKRIVNING 

Vi har valt att genomföra en litteraturstudie. För att skaffa en grundläggande insikt i och 
också få svar på hur föräldrar har upplevt sin situation under barnets första levnadsår har vi 
valt att göra en kvalitativ litteraturanalys av självbiografier. Biografier är i detta fall 
användbara då de förmedlar det som finns ”i huvudet på författaren” (Friberg, 2006). 
Biografier är också värdefulla då de som skrivit dem verkligen har velat föra fram sin 
berättelse om sina upplevelser som just de upplevt dem. Biografier har inga mått på 
objektivitet eller sanning, sanningen är det som författaren upplever som sanning. Genom 
att analysera självbiografier kommer man så nära författarnas, i detta fall föräldrarnas 
sanning man kan komma (a a). 

Datainsamling och urval: 
Vi bestämde oss för att söka efter svenska självbiografier, på grund av risk för feltolkning. 
Ett annat krav var att självbiografin skulle handla om föräldrarnas upplevelser kring den 
första tiden. Sökning har skett i Libris på högskolans bibliotek. Sökordet som användes var 
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Downs syndrom och vi sökte i ämnet biografier, resultatet blev sex träffar. Fyra av dessa 
svarade mot våra inklusionskriterier. Eftersom vi fick så få träffar gjorde vi en ny utvidgad 
sökning enbart på ämnet biografier utan sökordet Downs Syndrom. Denna sökning gav 
175 träffar som vi systematiskt gick igenom. Tre av dessa självbiografier inkluderades. 

Presentation av självbiografier 
1: Hulth Larsson, C. och Bäccman, C. (2002). Våra vanliga barn.  
I boken Våra vanliga barn får vi Christoffer och Annas historia berättad för oss av deras 
mammor Catharina och Carina. Christoffer och Anna är två barn som båda har Downs 
syndrom. Boken belyser professor Irene Johanssons metodik och pedagogik vilken innebär 
hur man tränar på ett lekfullt sätt. 
 
2: Larzon, A-C. (1989). Kärleksgåvan – Om ett annorlunda barn. 
Ann-Christin är bildkonstnär och fyrabarnsmamma. Hon skildrar på ett gripande sätt hur 
det är att få ett barn med Downs syndrom. Hon berättar om sorg och smärta över ett barn 
som är annorlunda. Hon möter fördomar och motstånd men beskriver också hur kärleken 
växer fram med tiden. Som konstnär använder Ann-Christin sig av dikt och bild för att 
bearbeta sina känslor och upplevelser. 
 
3: Sundström, H. (1996). Kanske hon älskar mig. 
Hildur skriver om sitt barnbarn Dan-Anders som föddes 1977 med dubbla handikapp, 
Downs syndrom och hjärtsvikt. Hon skildrar Dan-Anders uppväxt på ett varmt och 
kärleksfullt sätt. Hon beskriver hur familjens liv vänds upp och ner inför den verklighet 
som det innebär att få ett barn med särskilda behov. Samtidigt som de för en daglig kamp 
mot återkommande livshotande infektioner så sprider Dan-Anders väldigt mycket kärlek 
och glädje till sin omgivning.  
 
4: Bryhagen, Å. (2005). Det barn vi fick. 
Åsa är författare, föreläsare och mamma till Johannes som är född med Downs syndrom. I 
denna personliga berättelse får läsaren ta del av hennes funderingar kring ett annorlunda 
barn, handikapp, skola, samhälle, människosyn och människovärde. Åsa berättar om den 
kris som drabbar dem som föräldrar när de får ett handikappat barn. Ur denna kris växer 
något nytt, ömtåligare och mänskligare. 
 
5: Andersson, C. (1997). Jakob ”Killen med det lilla eXtra”. 
I denna bok skildrar Charlotte hur det är att få ett barn med Downs syndrom. Det är en 
personlig berättelse om hur det var när Jakob föddes och familjens upplevelser under den 
första tiden. Det handlar om den känslomässiga omvälvning man går igenom den första 
tiden. Charlotte beskriver också hur man som förälder till ett handikappat barn får knyta 
många nya kontakter, och att man ska ställa krav på hur t ex träningen fungerar.  
 
 
6: Koenen, M. (1992). Jonathan, en ovanlig kille (på många sätt). 
Jonathans pappa Michael berättar i den här boken om den första tiden i Jonathans liv. 
Jonathan har Downs Syndrom men inledningsvis också problem med andning och 
sviktande njurfunktion. Han skildrar den kaotiska första tiden då Jonathan svävar mellan 
liv och död.  
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7: Olsson, S. och Bryngård-Olsson, Y. (2008). Prins Annorlunda. 
Yvonne och Sören är föräldrar till Ludvig, en pojke med Downs Syndrom. Ludvig är idag 
17 år och har gett sitt medgivande till föräldrarna att berätta hans historia. Prins 
Annorlunda är berättelsen om en pojkes uppväxt, omvärldens rädsla inför det okända och 
om föräldraskapets glädje och sorg. Men framförallt är Prins Annorlunda en 
kärleksförklaring till ett barn som många kanske skulle ha valt bort. 

Analys 
De biografier som inkluderats i uppsatsen bearbetades i en kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen följde modellen: Att analysera berättelser (narrativer) av Friberg (2006). I första 
steget bekantade vi oss med materialet för att skaffa oss en helhetsbild. Detta skedde 
genom att berättelserna lästes flera gånger. I detta skede gjordes ingen analys utan ett öppet 
förhållningssätt iakttogs. I nästa steg skedde analys av berättelserna. Texten delades in i 
meningsbärande enheter och delades in i grupper efter dess innebörd. Efter vidare analys 
av dessa grupper kunde åtta olika kategorier ses, det var dessa som blev våra teman. I det 
tredje steget kunde ett mönster beskrivas utifrån dessa teman. Dessa teman namngavs 
utifrån vad de handlade om. Resultatbeskrivningen består av dessa teman som lyfter fram 
innebörden i texten och de illustreras med citat som fångar innehållet/innebörden i temat. 
 
Resultatet beskriver föräldrars upplevelser av att få ett barn med Downs Syndrom. Att få 
ett barn med förståndshandikapp innebär en stor förändring i livet och kan liknas vid en 
kris eller sorgeprocess. Därför har vi valt att dela in och presentera resultatet i kronologisk 
ordning för att på ett så helhetstäckande sätt som möjligt redogöra för föräldrarnas 
upplevelser och känslor under olika delar av denna process. 
 
1. Personalens 
påverkan i samband 
med förlossning 

2. Ovisshet och oro 
vid den första 
misstanken 

3. Upplevelser i 
samband med 
beskedet 

4. Upplevelse av 
skuld, flykt och 
misslyckande 

5. Upplevelse av 
sorg och smärta 

6. Omgivningens 
reaktioner och 
påverkan 

7. Fördomar 8. Oro inför 
framtiden och så 
blev vardagen 

Figur 1: Resultatets åtta teman. 

Etiska aspekter 
I Medicinska forskningsrådets rapport (2003) behandlas Helsingforsdeklarationen, enligt 
denna krävs kompetens och förtrogenhet med det ämne som studeras. Vid analys av 
självbiografier föreligger risk för feltolkning, därför är det viktigt att hela tiden ha helhet 
och sammanhang klart för sig. Det är inte tillåtet att förvränga forskningsprocessen, det är 
inte heller tillåtet att fabricera resultat. Detta har tagits i beaktande under arbetets gång. 
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RESULTAT 

Personalens påverkan i samband med förlossning  
Förlossningen är en känslomässigt omtumlande upplevelse och man är som förälder lyhörd 
för omgivningens respons. Föräldrar vittnar om hur de genom personalens reaktioner 
förstått att allt inte står rätt till. Det behöver inte vara något uttalat utan en tystnad som 
lägger sig, personal som utbyter blickar med varandra eller att de undviker att svara rakt på 
föräldrarnas frågor.  

 
”Jag frågade om allt var bra, men fick inget svar. Jag ändrade frågan till: 
- Finns allt på barnet? 
- Ja, allt finns, svarade de. 
Jag minns att det slog mig hur allt plötsligt blev så tyst…” (Bok nr 2, s. 16) 
 
”Trodde de verkligen att de kunde ge varandra blickar utan att jag märkte det? 
Förstod de inte att jag bevakade varje skiftning?” (Bok nr 7, s. 26) 
 

När föräldrarna befinner sig i denna situation är de inte bara i en beroendeställning till 
sjukvårdspersonalen, vilka är de som kan och vet mest. De är också utlämnade till total 
ovisshet om vad som felar. Detta kan leda till känslor av skräck, ångest, oro och kan 
inverka menligt på deras förmåga att uppleva glädje i sin situation. 
 

”I samma stund som jag fick upp mitt nyfödda lilla barn på min mage, förstod 
jag att något var fel. Det var inte för att barnet var blått och slappt som jag 
reagerade, utan det var två obetänksamma sköterskors ord och blickar som 
kom min strupe att dra ihop sig i ångest.”  (Bok nr 2, s. 16) 
 
”Så såg jag blicken som de två sköterskorna gav varandra. Allt som jag hade 
varit rädd för den senaste veckan rymdes i den. Allt bekräftades i blicken som 
jag inte var ämnad att uppfatta.”  (Bok nr 7, s.  25) 

Ovisshet och oro vid den första misstanken 
Ibland fattar föräldrarna själva misstanke om att något inte stämmer utan att personal har 
avslöjat sina misstankar. När man som förälder misstänker att något inte stämmer med sitt 
barn är det naturligt att vilja vända sig till personalen, de som förväntas kunna hjälpa, 
stödja, svara på frågor och därigenom dämpa oron. Föräldrar har vittnat om ett undflyende 
från personalens sida då föräldrarna själva förstår att något är fel. Detta agerande från 
personalens sida bidrar till negativa upplevelser och undergräver den positiva aspekten av 
det tidiga föräldraskapet. 
 

”Den glädje vi försökte känna över vårt barn dog snabbt ut, när vi såg på de 
sex personer som stod runtom oss. Ångesten kom och gick i vågor, jag ville så 
gärna känna mig lycklig med mitt nyfödda barn. Men eftersom personalen såg 
så tillknäppt och konstig ut var det svårt.”  (Bok nr 2, s. 18) 
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”Vi upplevde atmosfären på avdelningen som ansträngd, det kändes som om 
personalen undvek kontakt, och att man var rädd för att komma nära/…/Man 
ansträngde sig inte för att uppnå en närmare relation, utan det var som en mur 
mellan oss.” (Bok nr 5, s. 14) 
 
”Hon har frågat personalen hur det är med honom, men ingen vill ge ett riktigt 
svar.” (Bok nr 6, s. 12) 
 
”Personalen kom efter det första dygnet ofta in och tittade till Ludvig. De ville 
veta om han hade ätit och hur länge han hade sovit. Deras frågor skapade 
ännu mer stress och oron ökade för varje gång de kom in genom dörren. Vi 
ville bli lämnade i fred, men istället kom de allt oftare och tittade till honom. Vi 
förstod att de funderade över något, men fick inte veta vad.” (Bok nr 7, s. 19) 
 

Att som föräldrar drabbas av insikten att något inte stämmer kan vara en oerhört 
ångestfylld upplevelse. Alla förväntningar, drömmar, planer kastas omkull. Man får en 
föraning men vet inte säkert. 
 

”Men plötsligt ser jag något hos honom, över hans ögon. Jag blir rädd /…/ 
Där finns något drag över honom som påminner om de barn som är 
mongoloida. Det känns som om en iskall vind sveper in i rummet.” 
(Bok nr5, s.  9) 
 

I många fall kan läkaren bara delge själva misstanken om Downs syndrom och måste 
invänta provsvar för att kunna ställa en tillförlitlig diagnos. Detta innebär en väntan i 
ovisshet för föräldrarna. Att få ta del av denna misstanke från läkaren kan upplevas av 
föräldrarna som minst lika traumatiskt som att få ett definitivt besked. 
 

”Jag kände mig avskärmad. Jag var bedövad och skräckslagen på samma 
gång.” (Bok nr 7, s. 27) 
 
”Han berättar att vår son har krampat en del, njurarna fungerar dåligt och 
med största sannolikhet har han Downs syndrom. HELA VÄRLDEN RASAR 
SAMMAN.” 
(Bok nr 6, s. 12) 
 
”Misstanken jag känt bestyrktes och samtidigt som ångesten över att det kunde 
vara så släppte, men det gjorde ändå så ont. Det kändes som den lyckan och 
glädjen som låg i graviditeten och lyckan med att få ett barn ryktes ifrån mig. 
Allt gick i kras.” (Bok nr 5, s. 11) 
 

Tiden innan ett klart besked lämnas är en mycket svår tid för föräldrarna. De lever i 
ovisshet om deras barn är förståndshandikappat och i så fall i vilken utsträckning. De har 
oftast mycket frågor och ringa kunskap om vad detta handikapp innebär. Mitt i kaoset finns 
sorgen över att inte fått ett ”vanligt” barn. 
 

”Att vänta på provsvaret var som att leva i ett vakuum. Allt avstannade och 
tillvaron var inriktad på Ludvigs tillstånd och hans undersökningar. Vi anade 
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att Ludvig hade ett kromosomfel, men vi ville så förtvivlat gärna ha det friska 
barnet att vi gjorde allt för att förtränga det. Vi ville inte byta ut drömbarnet 
mot en okänd pojke, hur fin han än var.” (Bok nr 7, s. 31) 
 
”Vi ser bara ett ‘paket’ framför oss som aldrig någonsin kommer att kunna 
kommunicera med omvärlden.”  (Bok nr 6, s. 12) 

 
Detta är en påfrestande tid för föräldrarna. Mycket kretsar kring barnet, ibland finns 
förutom misstanken om Downs Syndrom även andra sjukdomar som kräver avancerad 
behandling. Att leva i ovisshet under dessa förhållanden kan beskrivas som att åka berg 
och dalbana, att kastas mellan hopp och förtvivlan. 
 

”Vi kom att pendla mellan den djupaste förtvivlan och den största glädjen du 
kan tänka dig, mellan verkligt förtroende och total avsaknad av tillit … mellan 
liv och död.” (Bok nr 6, s. 7) 
 
”JAG VILL JU INTE ATT DET SKA VARA NÅGOT FEL PÅ MITT BARN. 
INGEN SER MIN FÖRTVIVLAN  DENNA OUTHÄRDLIGA PLÅGA…”  
(Bok nr 5, s. 9) 
 

Föräldrar berättar om hur de under denna svåra tid upplevt bemötande från personalen. 
Flera har upplevt ett positivt bemötande som har lindrat deras oro och hjälpt dem i 
bearbetningen av sin situation. Flera har också upplevt motsatsen, att personal undvikit 
närmare kontakt och detta har ökat på den smärta och förtvivlan föräldrarna burit inom sig. 
 

”När man upplever att alla undviker att prata om det som hänt, känns det som 
om dom har stängt av sin känslomässiga förståelse. Det upplevs nästan som 
ren elakhet”. (Bok nr 5, s. 18) 

Upplevelser i samband med beskedet 
Föräldrarna berättar om sina upplevelser inför det kommande slutgiltiga beskedet. Detta är 
en tid av stor psykisk anspänning i deras liv. En del känner att det ska bli skönt att få ett 
riktigt besked, något konkret att förhålla sig till, medan andra fruktar resultatet och inte vill 
veta. 
 

”Vi ville veta men samtidigt var ovissheten bättre än att få veta att han hade en 
extra kromosom.” (Bok nr 7, s. 38) 
 
”Inuti växer ångesten. Snart ska bomben detonera. Snart, mycket snart 
kommer allt att gå sönder. Snart har hela min värld rasat samman.” 
(Bok nr 4, s. 43) 
 

Några föräldrar beskriver själva beskedet som en befrielse. De har levt i ovisshet och nu 
vet de istället vad de har att förhålla sig till. Det kan också kännas som en nystart, att man 
kan se sitt barn i ett annat ljus. De får en bekräftelse på det som de kanske själva misstänkt 
från första början. 
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”Konstigt nog känner jag bara en JAHA DÅ ÄR DET SÅ – känsla. Jag blir 
ledsen men känner mig ändå stark på något sätt. Det känns som jag fått en 
bekräftelse på det jag visste ända sedan natten jag vaknade och tittade på 
honom. Ledsamheten känns inte så svår som när man meddelade att 
misstanken förelåg.” (Bok nr 5, s. 16) 
 
”Jag tog ett djupt andetag, det kändes som om jag sprungit fortare och fortare 
för varje dag sedan André föddes och nu var jag i mål. Jag hade sprängt 
målsnöret! Konstigt nog tyckte jag att det var skönt, för nu visste jag i alla fall 
vad jag hade att rätta mig efter.” (Bok nr 2, s. 45) 
 

Föräldrar vittnar om hur viktig beskedssituationen är. Detta är en stund som är svår att 
förbereda sig för, det är svårt som förälder att förutse sina egna känslor och reaktioner. Det 
är viktigt att bli förstådd, att omgivningen ser att det ”gör ont” och att det får göra det. 
Samtidigt är det viktigt med uppmuntran, att föräldrarna får känna att det finns en 
fortsättning, en framtid med möjligheter och inte enbart motgångar. 
 

”På bordet framför soffan fanns pappersnäsdukar och ett stearinljus. Det var 
tydligen ett rum man grät i.” (Bok nr 7, s. 26) 
 
”Ett litet hopp, det är vad alla nyblivna föräldrar till annorlunda barn måste få 
 – ett hopp att klamra sig fast vid.” (Bok nr 2, s. 20) 
 

Det är också väldigt viktigt att bli sedd och mött som individ och att omgivningen också 
ser barnet som en individ. I början kretsar mycket kring diagnosen Downs Syndrom och 
det finns en risk för att barnet hamnar i skymundan. 
 

”Så svårt att hitta en metod, en given mall att följa, trots goda intentioner, 
forskning och undersökningar. Det är viktigt och bra som underlag. Men när 
läkaren väl står där. Ett nytt föräldrapar. Ett nytt barn. Mallar och metoder 
faller till marken. Här är livet. Naket, skört och sårbart.” (Bok nr 4, s. 49) 

Upplevelse av skuld, flykt och misslyckande  
Många föräldrar beskriver känslor av skuld, misslyckande och av att vilja fly från hela 
situationen. Att vilja finna orsak till varför det blivit som det blivit är en naturlig reaktion. 
En del föräldrar ställer sig frågor som: har jag gjort något fel? Åt eller drack jag något 
skadligt under graviditeten? Är det något i miljön som bidragit till detta? Är detta ett 
straff? 
 

”Vi upplevde hur vår dröm började lösas upp. Hur kunde det bli så här? Hade 
vi gjort något fel eller var det bara en slump?” (Bok nr 7, s. 20) 
 
”Känner en slags skuldkänsla för att ha ’ställt’ till det. Att det är mitt fel, att 
allt har blivit som det blivit. Varför?” (Bok nr 5, s. 12) 
 

En annan reaktion som föräldrar vittnar om är en känsla av att vilja fly. De känner ett 
behov av att komma ifrån situationen som känns övermäktig. Att bara se barnet kan 
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påminna föräldrarna om den dröm som slogs sönder. Känslorna är motstridiga, fastän 
föräldrarna älskar sitt barn, har deras liv vänts upp och ned, det blev inte som de tänkt.  
 

”Jag borde. Borde. Älska honom. Men om någon, just i det ögonblicket skulle 
kommit in till mig och sagt: ’Jaså du har fått ett sånt barn. Vi har institutioner 
för dem. Vi kan ta hand om honom åt dig.’ Då skull jag svarat: ’Javisst, bara 
ta honom ifrån mig. Jag vill inte ha honom.’ Just då kändes det så. Hemskt.” 
 (Bok nr 4, s. 46) 
 

Samtidigt kan känslan av misslyckande infinna sig. Varför kunde inte vi få ett friskt och 
”normalt” barn som de flesta andra? En del föräldrar kan få en känsla av att de är sämre än 
andra föräldrar, att de har misslyckats med den till synes självklara uppgiften att få ett 
friskt barn. 

 
”Var blev barnet av som vi väntade. Det barnet vi önskade oss. Det var inte så 
här vi ville att det skulle bli. Allt är så misslyckat.” (Bok nr 5, s. 12) 
 
”Någonting rörs upp, djupt inifrån. Rädslan att vara misslyckad. Oälskad. 
Misslyckad. MISSLYCKAD.” (Bok nr 4, s. 43) 

Upplevelse av sorg och smärta 
Många föräldrar berättar om en upplevd sorg. De känner sorg över den dröm som gick om 
intet, över det barn som de inte fick och också över de svårigheter som deras lilla barn 
kommer att möta i livet.  
 

”Vi älskade Ludvig men hade svårt att acceptera det som följt med honom – 
Downs Syndrom. Känslor av sorg och saknad uppfyllde oss. Den lilla älskade 
friska pojken fanns inte längre. Han hade aldrig funnits annat än i våra 
drömmar.” (Bok nr 7, s. 30) 
 
”De flesta föräldrar upplever födelsen av ett mongoloidbarn som en chock. – 
vi kände nog till en början också en gnagande besvikelse och fixerade oss vid 
tanken på att vi fått ett problem och inte ett barn... - Vi sörjer det barn som vi 
inte fått!” (Bok nr 3, s. 22) 

 
Denna sorg kan kännas bedövande, som att allting plötsligt saknar mening. Sorgen 
förstärks när föräldrarna ser andra nyblivna lyckliga föräldrar runt dem. 
 

” I rummet intill hörs glada rop; hos oss kan man tro att det är begravning.”  
(Bok nr 6, s. 13) 
 

Föräldrar berättar om en oerhörd smärta över att deras barn har en avvikelse. Denna smärta 
bottnar också i en otillräcklighet och maktlöshet som föräldrarna känner över att inte kunna 
hjälpa sitt barn ur denna belägenhet. 
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”Det gjorde så ofantligt ont när något visade sig vara fel med den man 
älskade. Smärtan smittade av sig på omgivningen och på människor i närheten. 
Vi kunde känna lukten av den.” (Bok nr 7, s. 24) 

 
Det är smärtsamt att uppleva sorg och saknad. Sorgen gestaltar sig på olika sätt och är ofta 
väldigt energikrävande. En del väljer att uttrycka ilska istället för sorg. Det kan vara svårt 
att veta varför man är ledsen.  

 
”Jag var hellre irriterad och föraktfull mot min omgivning än kände smärtan 
inom mig. Det var lättare för mig att vara arg än att vara ledsen.” 
(Bok nr 7,s. 22) 
 
”Det är så många känslor att tampas med, inte bara chocken över den 
misstänkta diagnosen, eller det eventuella hjärtfelet, utan en oidentifierad 
sorg.” 
(Bok nr 5, s. 12) 

Omgivningens reaktioner och påverkan 
Omgivningen spelar en mycket viktig roll i hur föräldrarna klarar av att hantera sin 
situation. Stödet från släkt, vänner, bekantskapskrets är oerhört värdefullt. Inte bara det 
stöd som föräldrarna får utan också det förhållningssätt som finns i omgivningen påverkar 
starkt. En del föräldrar berättar om  hur jobbigt de tyckte det var att möta omgivningen, en 
känsla som kan bottna i en osäkerhet inför hur människor ska reagera när de möter ett barn 
med ett handikapp.  
 

”Jag skulle helst ha velat gömma mig med André i ett gammaldags tornrum, fly 
undan verkligheten.” (Bok nr 2, s. 41) 
 

En del föräldrar berättar också om hur omgivningens oro påverkat dem själva. Även om 
nära och kära gör sitt bästa för att stötta och uppmuntra så kan det vara svårt att ta till sig 
detta när det ständigt påminner om ens egen oro. 
 

”Det började bli allt jobbigare att prata med släkt och vänner i telefon. De 
undrade hur det var ställt med Ludvig och om han mådde bra. När vi 
uppfattade deras oro kom vår egen upp till ytan.” (Bok nr 7, s. 18) 
 

För en del blev det positiva bemötandet från omgivningen det som fick föräldrarna att se 
på sin situation i ett annat ljus. Innerst inne älskar de sitt barn men känner ändå besvikelse, 
sorg och smärta över att det blivit som det blivit. Kanske förväntar sig många att mötas av 
dessa känslor även hos omgivningen, och när de istället möter ett helhjärtat stöd så förmår 
de istället känna glädje. 

 
”Vi fick ett väldigt stöd från våra släktingar, vänner och grannar i den by vi 
bor i. Det var ett mycket viktigt stöd att få, med innebörden att han är som alla 
vi andra – olika varann, ingen är den andre lik.” (Bok nr 1, s. 12) 
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Omgivningens stora påverkan är både på gott och ont. När föräldrar möts av stöd, 
uppmuntran och budskapet att alla är lika älskade, kan detta uträtta underverk. Föräldrarnas 
förutsättningar att kunna ta hand om barnet och sig själva på ett bra sätt ökar med denna 
support från omgivningen. Om de istället möts av sviktande stöd, av fördomar och 
intolerans kan detta vara förödande för den fortsatta tillvaron. Omgivningens bemötande 
och inställning upplevs som väldigt viktig. 

”Tänk om jag plötsligt står helt ensam. Familj, släkt och vänner viker undan, 
ännu räddare och mer osäkra än jag själv. De som tidigare varit ett stöd. 
Pappan till barnet flyr bort. Tänk om någon dyker upp, tar mig i handen och 
säger: ’Jag har varit med om precis samma sak, jag vet hur det känns….’ Inte 
konstigt att det blir olika. Eller hur lång tid det tar.” (Bok nr 4, s. 57) 

Fördomar 
En del föräldrar till barn med handikapp vittnar om hur svårt det är med omgivningens 
fördomar. De upplever att deras barn inte blir sedda som individer utan som en diagnos. 
Detta ökar på föräldrarnas smärta och har en negativ inverkan på deras förmåga att känna 
glädje och knyta an till barnet. 
 

”Det som är arbetsamt, förstår du, käre läkare, är inte barnet i sig självt utan 
folks fördomar.” (Bok nr 2, s. 93) 
 
”Jag började förstå, att det som skilde honom mest från andra barn var 
stämpeln han fick när han var en minut gammal: Pang, så satt den där! 
MONGOLOID!” (Bok nr 2, s. 46) 
 
”Handikappad. Ett farligt ord. Om ens eget barn. Det bär ett kraftfällt i sig. 
Som ett kvarlämnat paket på flygplatsen. Det tickar inuti.” (Bok nr 4, s. 42) 

 
Det är inte bara omgivningens fördomar som påverkar föräldrarna, de har även sina egna 
fördomar att hantera. De sitter där djupt rotade som förbjudna tankar. Dessa fördomar 
bottnar oftast i okunskap om vad ett handikapp innebär.  
 

”Annorlunda. Inte som jag. En moder som känner främlingsskap inför sitt eget 
barn. Som att ha fött en annan slags varelse. En ’sån där’ utvecklingsstörd.” 
(Bok nr 4, s. 44) 
 
”Lite i taget försökte jag ändå ta till mig att Ludvigs liv kunde bli bra. Jag 
hade blivit medveten om att jag ofta valde det mörkaste perspektivet, att jag 
valde lidandet – som ett gammalt uppkört spår. Men kanske var han inte dömd 
till lidande för att han hade Downs syndrom. Jag började syna mina fördomar 
och reaktioner.” (Bok nr 7, s. 40) 
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Oro inför framtiden och så blev vardagen 
Att ha funderingar inför framtiden och känna en viss oro över hur det ska gå för sina barn 
gäller alla föräldrar. Som förälder till ett förståndshandikappat barn kan denna oro vara 
större. Vetskapen finns från början om att svårigheter kan komma att uppstå, 
förutsättningarna är annorlunda. 
 

”Jag såg hans utsatthet och sårbarhet och ville slita bort honom från 
sladdarna och människorna. Hans utsatthet blev en föraning om hur resten av 
hans liv troligtvis skulle bli och hur utlämnad han alltid skulle vara.”  
(Bok nr 7, s. 33) 
 
”Vi är utanför mallen. Jag kan inte titta i faktaböcker om barn och följa 
normallinjen för barns utveckling. Något ’facit’ finns inte längre.”  
(Bok nr 4, s. 84) 
 

Allt eftersom sorgeprocessen fortskrider och föräldrarna tar sig igenom den första svåra 
tiden så växer också hoppet inför framtiden. De börjar se på framtiden på ett annat sätt. De 
har fått ett barn som är annorlunda. Ett barn som kräver mer, men som inte på något sätt 
skänker mindre glädje på grund av detta. 
 

”Men glädjen växte sig allt starkare, till sist så stark så den överskuggade 
sorgen som alltmer bleknade bort.” (Bok nr 5, s. 25) 

 
Att få ett barn med Downs Syndrom innebär för föräldrarna extra mycket insatser i form av 
stöttning och träning. Det är många kontakter som ska knytas med logoped, sjukgymnast 
och andra vårdgivare. En del föräldrar upplever att det är påfrestande med alla dessa 
människor runt omkring som de ska dela sitt barn med. En del upplever att de inte får 
möjlighet att bara vara föräldrar till sitt barn. Samtidigt berättar många föräldrar om att det 
är just all denna träning som i stort skiljer deras liv från ett normalt liv. 
 

”…ett barn med betydande handikapp innebär också en närmast total 
omdaning av det ursprungliga familjelivet.” (Bok nr 3, s. 23) 
 
”Om det inte hade varit för all träning och de många besöken på 
habiliteringen och sjukhuset så hade vi antagligen levt ett ganska normalt 
familjeliv.” (Bok nr 7, s. 61) 
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METODDISKUSSION 

Vi valde att använda oss av självbiografier för vår studie. Denna litteratur har fungerat väl 
som underlag till vårt resultat. En av de stora fördelarna med materialet är att det är skrivet 
av föräldrarna själva. Deras upplevelser är inte återberättade av någon annan. Då vi valde 
denna metod var vi medvetna om att ett fåtal föräldrars upplevelser av att få ett barn med 
Downs Syndrom inte med säkerhet är representativt för majoriteten av föräldrars 
upplevelser i samma situation. Vi söker kvaliteten i upplevelsen som gör att den känns mer 
verklighetsnära och personlig, att analysera kvalitativa och kvantitativa artiklar hade gett 
en mer övergripande bild av upplevelsen att få ett barn med Downs Syndrom. 
 
Enligt Dahlberg (1997) utgör självbiografier livsbeskrivningar som ofta är skrivna i ett 
underhållande syfte men de innehåller också detaljrika skildringar av hur människor 
upplever sin situation, därför blir dessa biografier intressanta i ett vetenskapligt syfte. 
Innehållsanalys av självbiografier är också en utmärkt metod då möjlighet till kvalitativ 
intervju inte finns t.ex. på grund av tidsbrist. Via självbiografin får dessutom berättaren tid 
att reflektera över sin upplevelse och kan då återge den på ett genomtänkt sätt.  
 
Då vi har valt att läsa endast svensk litteratur har detta begränsat antalet träffar. Två av 
dessa träffar är dessutom något äldre, från 1989 och 1992. Vi valde att ändå inkludera 
dessa två självbiografier då de uppfyller inklusionskriterierna och svarar mot vårt syfte. Att 
analysera biografier innebär att noga sätta sig in i en stor mängd text. Det är ett omfattande 
arbete som tar lång tid och kräver noga eftertanke. Det är mycket att läsa mellan raderna 
för att verkligen komma till kärnan i berättelsen. Vi upptäckte vid bearbetning av de 
meningsbärande enheterna att de lätt tas ur sitt sammanhang. Det är därför viktigt att 
ständigt gå tillbaka till litteraturen för att återfå sammanhang och på så sätt eliminera 
risken för feltolkning.  
 
Under arbetets gång är det viktigt att hela tiden ha ett öppet sinne och inte låta sin 
förförståelse påverka tolkningen av materialet. Att vara öppen och följsam kännetecknas 
enligt Friberg (2006) av en vilja att försöka förstå. De egna erfarenheterna, värderingarna 
och kunskaperna måste hållas tillbaka så de inte färgar den analys som pågår, detta sker 
genom reflektion. 
 
Vi upplever att analys av biografier har varit en givande metod och vi har fått våra 
frågeställningar besvarade. Att analysera självbiografier är en bra metod för att få 
förståelse för andra människors upplevelser. Det är dock en metod som är tidskrävande och 
vi känner att vi skulle kunnat utveckla vårt resonemang kring resultatet ännu mer i en mer 
omfattande studie. 
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RESULTATDISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av att få ett barn med Downs 
Syndrom. Efter att ha analyserat sju självbiografier skrivna av föräldrar till barn med 
Downs Syndrom har åtta olika teman framkommit. Personalens påverkan i samband med 
förlossning, Ovisshet och oro vid den första misstanken, Upplevelser i samband med 
beskedet, Upplevelse av skuld, flykt och misslyckande, Upplevelse av sorg och smärta, 
Omgivningens reaktioner och påverkan, Fördomar, Oro inför framtiden och så blev 
vardagen. 
 
De flesta föräldrar är vid förlossningen ovetande om att deras barn har ett funktionshinder. 
Vid förlossningen kan många gånger personalen se att något inte stämmer, det blir oftast 
en tryckt stämning i rummet. Föräldrarna berättar om personalens flackande blickar och 
ovilja att besvara frågor. Ibland syns inte en kromosomavvikelse så klart och tydligt och då 
kan det dröja några dagar innan föräldrarna kanske själva märker att allt inte står rätt till. 
Oavsett när det upptäcks så innebär det en chock för föräldrarna, de hamnar i kris. Ovisshet 
vid den första misstanken innebär stor oro och ångest för föräldrarna. Deras livsvärld rasar 
samman när de får detta annorlunda barn som de inte vet något om, alla förväntningar 
grusas. Då det är en läkaruppgift att ge sådana här besked till föräldrarna uppstår en svår 
situation. Trots att de inte kan ge några besked måste omvårdnadspersonalen ta hänsyn till 
föräldrarna och tillgodose deras behov. Det är i dessa situationer viktigt att tänka på hur 
man förhåller sig och bemöter föräldrarna och barnet. När föräldrarna väl får ett besked så 
kan detta kännas som en befrielse. 
 
När den första chocken lagt sig och föräldrarna börjar ta till sig det som hänt går de in i en 
reaktionsfas där de berättar om känslor som skuld, flykt och misslyckande. Många föräldrar tar 
på sig skulden för det som hänt, det är ett sätt att få svar på frågan: Hur kunde detta hända? 
Dessa funderingar är inte ovanliga. Det finns ingen känd orsak till varför barn föds med Downs 
Syndrom. Det enda man vet är att risken ökar med stigande ålder hos modern. En del föräldrar 
reagerar med att vilja fly från denna situation som de inte upplever sig kunna hantera. Den 
plötsligt ändrade livssituationen med allt vad den innebär kan bli för mycket och föräldrarna 
behöver andrum. Föräldrarna upplever sorg, inte bara över att ha fått ett annorlunda barn utan 
också över den dröm och förväntan som slogs sönder. Sorgen kan visa sig på olika sätt, vissa 
kanaliserar sorg som ilska istället. Hur man reagerar är individuellt och det är därför viktigt att 
alltid se människan i sitt sammanhang för att möta henne/honom på bästa sätt. Enligt Eriksson 
(1995) hör det till den humanistiska hållningen att omvårdnadspersonal vågar möta den 
människa som lider och att vi vågar ge något av oss själva. Föräldrar berättar om vårdpersonal 
som undvikit kontakt, detta beteende från personalen leder till ett ökat vårdlidande. 
 
Vid en kritisk situation är det viktigt att känna stöd från sin omgivning. Många föräldrar berättar 
om den oro de upplevt inför ögonblicket då de ska delge övrig släkt och vänner beskedet de fått. 
Denna oro bottnar oftast i den svårighet de själva har att acceptera sin situation. I de allra flesta 
fall reagerar omgivningen på ett positivt sätt och detta har en god inverkan på föräldrarnas 
förmåga att knyta an till barnet och därmed gå vidare. Negativa reaktioner från omgivningen 
kan däremot försvåra föräldrarnas bearbetningsprocess. Exempel på sådana reaktioner kan vara 
omvårdnadspersonal som brister i förmågan att se barnet, de ser istället endast en diagnos. Det 
är inte bara omgivningens fördomar som påverkar föräldrarna, de har även egna föreställningar 
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om Downs Syndrom och förståndshandikapp. Dessa fördomar som många föräldrar har avtar 
när de får information om vad handikappet innebär. Att möta andra familjer i samma situation 
har visats sig vara positivt under denna bearbetningsfas. Detta är behov som enligt Riddersporre 
(2003) omvårdnadspersonal kan tillgodose genom att ge adekvat information och förmedla 
kontakt mellan familjer i liknande situationer. 
 
Att som förälder känna oro inför framtiden är vanligt. Som förälder till ett barn med handikapp 
brottas man ständigt med denna oro. Hur kommer det gå i skolan? Kompisar? Hur blir 
vuxenlivet? Blir barnet någonsin självständigt? Detta är stora frågor att oroa sig över. Trots detta 
så inträder så småningom en nyorienteringsfas där föräldrarna tar sig an vardagen med allt vad 
det innebär. Vardagen är fylld av bl.a. talträning, sjukgymnastik och andra vårdkontakter. 
Perioder av framsteg ger hopp och tillförsikt inför framtiden. Det förekommer dock perioder av 
motgångar då föräldrarna är i stort behov av stöd och uppmuntran. Det kan vara bra om 
föräldrarna känner att det finns en central punkt att vända sig till där detta stöd finns att få. Det 
kan handla om hjälp med samordning, samtalsstöd eller avlastning hemma. 
Omvårdnadspersonal har en stor uppgift i att finnas till hands som stöd för dessa familjer i deras 
vardag så att de kan fungera så normalt som möjligt. 
 
Sammanfattningsvis så har vår studie gett oss en ökad förståelse för hur föräldrar upplever sin 
situation när de får ett barn med Downs Syndrom. Det finns fortfarande många fördomar kring 
funktionshinder både hos föräldrarna själva och ute i samhället. Det finns ingen given mall för 
hur föräldrar reagerar i denna situation. Det är en mångfacetterad upplevelse som innefattar allt 
mellan glädje och sorg. Föräldrarnas upplevelser är högst individuella och måste bemötas 
därefter. Föräldrarna beskriver att deras upplevelse kring att få ett barn med Downs Syndrom 
färgas av de fördomar de bär med sig sedan tidigare.  
 
Med detta i åtanke så går våra tankar till fosterdiagnostik som är ett känsligt ämne. Åsikterna är 
delade kring frågan om det är etiskt försvarbart att välja bort ett barn med kromosomrubbningar. 
Hur skulle föräldrarnas upplevelse påverkas om de vid förlossningen redan hade fått en 
diagnos? Kanske skulle detta innebära att de haft tid till bearbetning. Eller skulle de uppleva 
graviditeten som en enda sträcka av oro och ångest inför det som väntar? Detta skulle kunna 
utgöra en framtida studie. Vilken sedan skulle kunna ligga till grund för att bättre förbereda 
föräldrar på den svåra situation de hamnar i när de får ett barn med Downs Syndrom. Ett annat 
område som vore intressant att studera är hur omvårdnadspersonal upplever mötet med dessa 
föräldrar. Känner de sig väl förberedda att möta barnet och föräldrarna i en sådan utsatt 
situation? Det krävs styrka och mod för att se och möta människors lidande. Det krävs också 
kunskap, därför hoppas vi att vår studie kan bidra till ökad förståelse för hur nyblivna föräldrar 
till barn med Downs Syndrom upplever sin situation. 
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I 

BILAGA I 

Halls kritetier: 
1.  För tidigt född och/eller underviktig. 
2.  Muskelslapphet (hypotonus). 
3. Dåligt utvecklad Mororeflex. (Reflexen kan utlösas genom att man släpper barnets 

huvud bakåt. Barnet slår då ut med armarna och gör sedan en omklamringsrörelse). 
4.  Överrörliga leder. 
5.  Platt ansikte. 
6.  Platt bakhuvud. 
7.  Rikligt med nackskinn. 
8.  Veck i inre ögonvrån (epikantusveck). 
9.  Snedställda ögonspringor. 
10. Små, vita prickar på regnbågshinnan (Bruschfields prickar). 
11. Lågt sittande ytteröron med få veck. 
12. Tungan hålls utanför munnen. 
13. Högt gomtak. 
14. Snörvlande andning. 
15. Korta, breda, mjuka händer med korta, överrörliga fingrar. 
16. Fyrfingerfåran sträcker sig över hela handflatan. 
17. Kort lillfinger, krökt inåt och med kort mellanben (klinodyktali).  
18. Stort avstånd mellan stortån och andra tån ("sandalgap").  
19. Avvikande form på höftleden (ses bara på röntgen).  
20. Tandavvikelser (när barnet blir äldre). 

 


