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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Downs syndrom är en funktionsnedsättning till följd av en extra kromosom 21. 

Orsaken till diagnosen är oklar men sannolikheten ökar vid en kvinnans stigande ålder. 

Föräldrar till ett barn med Downs syndrom är i stort behov av stöd från närstående och 

professionellt stöd från vården. Många gånger beskrivs stödet från familj och närstående som 

stresslindrande medan vårdpersonalens stöd upplevs som otillräckligt.   

 

Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att vara förälder till ett barn med Downs syndrom. 

 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie valdes som metod. Sökningar efter vetenskaplig litteratur 

gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Analysmetoden som användes var en manifest 

innehållsanalys. Efter bearbetning och kvalitetsgranskning inkluderades tio artiklar till 

resultatet. 

 

Resultat: Chock, sorg och oro var representativt hos samtliga föräldrar. Föräldrarnas livsvärld 

förändrades. Det visade sig att acceptans hos föräldrarna var en viktig faktor för att i större 

utsträckning kunna uppskatta livet som förälder till ett barn med Downs syndrom.  

 

Slutsats: När ett barn föds som inte överensstämmer med föräldrarnas förväntningar tenderar 

livsvärlden att förändras. Föräldrarna kunde successivt se det unika och fantastiska med det 

som till en början verkade skrämmande. Den kärlek som barnet ger beskrevs som något 

utöver det vanliga, något fantastiskt annorlunda. 
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INLEDNING 
 

Planering inför ett föräldraskap väcker ofta förväntningar och starka förhoppningar om 

framtiden. Visar det sig vid barnets ankomst att verkligheten inte överensstämmer med 

föräldrarnas förväntningar kan det leda till en känsla av misströstan. Föräldrarna ställs inför 

en oväntad utmaning där deras bild av hur det skulle kunna vara suddas ut en aning och 

successivt ersätts av en ny bild, en annan verklighet. Kanske visar det sig att det som till en 

början kändes skrämmande kan utvecklas till något helt unikt och fantastiskt där föräldrarna 

kan känna tacksamhet för att just de blev föräldrar till ett barn med Downs syndrom.  

 

De senaste åren har Rocka Sockorna-dagen blivit en dag då olikheter och allas lika värde 

uppmärksammas. Denna dag infaller en dag om året men det finns personer som Rockar 

Sockorna varje dag, en av dem är en ung kvinna vars son föddes med Downs syndrom. 

Kvinnan sprider sitt budskap genom sociala medier och på så sätt väcktes ett intresse för 

ämnet hos författarna. 

 

 

BAKGRUND 
 

Downs syndrom 

Downs syndrom är en av flera olika former av kromosomavvikelser. En kromosomavvikelse 

innebär en förändring i antal eller struktur i kromosomerna. Avvikelsen är i regel medfödd 

och närvarande i kroppens alla celler. Avvikelsen kan generera exempelvis missbildning, 

intellektuell funktionsnedsättning och ett karaktäristiskt utseende. Ungefär 600-900 barn föds 

varje år med någon form av kromosomavvikelse i Sverige. Siffran kan jämföras med det 

totala antalet barn som föds på ett år som uppgår till omkring ca 100 000. Den allra vanligaste 

kromosomavvikelsen är Downs syndrom, eller som den också kallas, Trisomi 21 

(Socialstyrelsen, 2016). Vidare menar Svenska Downföreningen (2015) att Downs syndrom 

medför funktionsnedsättningar i olika grad. Socialstyrelsen (2007) beskriver 

funktionsnedsättning som försämrade fysiska färdigheter, lägre intellektuell- och psykisk 

förmåga. 

 

Det finns fyra olika former av Downs syndrom, vilka alla kännetecknas av en extra kromosom 

21. Den extra kromosomen kommer i 95% av fallen från mamman. Den absolut vanligaste av 

de fyra är Trisomi 21, det finns då en extra kromosom 21 i samtliga av kroppens celler. Den 

här formen utgör 94% av alla Downs syndrom-diagnoser och nämns emellanåt som en 

benämning för alla former av Downs syndrom. Trisomi 21 translokation, Trisomi 21 mosaik 

och Partiell trisomi är de mindre vanliga formerna, även de känns igen genom den extra 

kromosom 21 som i de här fallen har en annan sammansättning (Svenska Downföreningen, 

2015).  

 

I Sverige föds cirka 1 av 650 barn med Downs syndrom, den bakomliggande orsaken är oklar. 

Det finns inga tecken på att varken föräldrar eller miljö påverkar, dock ökar sannolikheten i 

samband med en kvinnas stigande ålder (Svenska Downföreningen, 2015). Enligt Grinshpun-

Cohen, Miron-Shatz, Ries-Levavi och Pras (2015) ökar sannolikheten för att fostret har 

Downs syndrom då kvinnans ålder överstiger 35 år. Sannolikheten efter 35 års ålder är 

ungefär 1 på 350 och motsvarande siffra för en kvinna i 20 års åldern är ungefär 1 på 1600. 

Även Steiner, Masood, Rufibach, Niedrist, Kundert, Riegel och Schinzel (2014) fastslår att en 

kvinnas stigande ålder ökar sannolikheten för att barnet utvecklar Downs syndrom. De lyfter 
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dessutom det faktum att även pappans ålder är av betydelse. Steiner et al. (2014) finner att 

yngre män i större utsträckning får barn med Downs syndrom, detta oberoende av kvinnans 

ålder. De menar att sannolikheten nästintill är fördubblad för en man i 20 års åldern kontra en 

man i 40 års åldern.  

 

Downs syndrom benämns inte som en sjukdom i sig, utan som en diagnos. Däremot föreligger 

det en ökad risk för att utveckla andra sjukdomar vid diagnosen Downs syndrom. Ungefär 

hälften av alla barn som föds med Downs syndrom har någon form av hjärtfel. 

Infektionskänslighet och sömnapné är andra exempel på vanliga medicinska besvär (Svenska 

Downföreningen, 2015). Groot-van der Morren, Gemke, Cornel och Weijerman (2014) menar 

att diagnosen ofta misstänks redan på förlossningsdagen, detta på grund av de karaktäristiska 

drag som bebisen många gånger har. Akademiska sjukhuset (2017) menar att det går att 

förutse redan under graviditeten om fostret har en kromosomförändring genom 

fosterdiagnostik vilket i vanligt tal benämns som KUB-test, NIPT eller fostervattensprov. 

 

KUB-test (Kombinerat Ultraljud och Biokemiskt prov) 

KUB-test beskrivs som en riskbedömning där en granskning sker för att beräkna 

sannolikheten för kromosomavvikelser hos fostret. Testet består av ett ultraljud och ett 

blodprov. Ultraljudet syftar till att mäta vätskespalten som finns i fostrets nackgrop. I 

blodprovet analyseras två ämnen som normalt finns i kroppen under en graviditet och 

förändringar i dessa ämnen kopplas ihop med risk för kromosomavvikelser. Blodprovet tas 

tidigast i gravidvecka nio och ultraljudet genomförs i vecka 11-14 (Akademiska sjukhuset, 

2016).  

 

Ett tydligt samband går att se mellan erbjudandet av KUB-test och antal aborter. Däremot 

föreligger inte en högre frekvens av barn som föds med Downs syndrom i de landsting som 

inte har KUB-rutin. En möjlig slutsats till det är att den avslutade graviditeten troligtvis hade 

lett till ett missfall. Ett KUB-test bedömer sannolikheten men kan inte fastställa Downs 

syndrom (Socialstyrelsen, 2012). Är sannolikheten för kromosomavvikelse hög erbjuds 

kvinnan ett fostervattensprov alternativt NIPT. Endast vissa regioner och län i Sverige 

erbjuder NIPT (Akademiska sjukhuset, 2016). 

 

NIPT (Non Invasive Prenatal Test) 

NIPT tas som ett blodprov på den gravida kvinnan. Blodprovet visar avvikelser i 

kromosomerna 13, 18 och 21 hos fostret. Ett negativt test tyder på att fostret inte har en 

kromosomavvikelse och ett sådant provsvar anses vara mycket pålitligt. Visar testet på en 

avvikelse följs provet upp med ett fostervattensprov (Akademiska sjukhuset, 2016). Schendel, 

Kater-Kuipers, Vliet-Lachotzki, Dondorp, Cornel och Henneman (2017) menar att NIPT är en 

säker metod som inte är förenat med risk för missfall. Testet kan genomföras i vecka tio, 

vilket kan ses som en fördel då föräldrarna eventuellt inte informerat personer runt omkring 

sig om graviditeten och behöver därav inte stå till svars för ställningstagandet gällande abort 

eller ej. Nackdelen med att testet genomförs tidigt i graviditeten menar Schendel et al. (2017) 

är att föräldrarna eventuellt inte hunnit knyta an till barnet vilket kan medföra ett förhastat 

beslut om abort som i efterhand kan väcka känslor av ånger.  

 

Fostervattensprov 

Fostervattensprov utförs genom att en tunn nål förs genom bukväggen på den gravida kvinnan 

och in i livmodern för att där ta en liten mängd fostervatten som sedan analyseras. Provet 

visar om fostret har någon kromosomavvikelse i numren 13, 18 och 21. Provet kan tidigast 

utföras i graviditetsvecka 15 (Akademiska sjukhuset, 2016). Till skillnad från KUB-test och 



3 

 

NIPT så föreligger det en viss risk för missfall (ca 1%) vid utförandet av fostervattensprov. 

Provet anses vara pålitligt då en definitiv Downs syndrom-diagnos kan ställas (Grinshpun-

Cohen et al. 2015). Sooben (2010) menar att vårdpersonal många gånger utgår från att 

föräldrarna vill göra abort när det visat sig att fostret har Downs syndrom. 

 

Att vara förälder till ett barn med en funktionsnedsättning 

Broberg (2011) hävdar att det många gånger finns en förväntan om att en 

funktionsnedsättning kan liknas med en tragedi för de inblandade. De förväntade känslorna 

för familjen är sorg och förlust. Andras inställningar runt omkring föräldrarna kan ha en 

negativ inverkan vilket kan leda till att positiva känslor som stolthet och samhörighet avtar. 

Vidare beskrivs föräldrarnas erfarenheter av barnets funktionsnedsättning som både positiva 

och negativa. Sorg nämns, men också hopp och acceptans. Föräldrarna menar att det inte bara 

är personer runtomkring som har en förutfattad mening om hur det är att leva med ett barn 

med en funktionsnedsättning, utan de själva hade liknande fördomar innan de upplevde hur 

det verkligen var. De lyfter bristande kunskap som en bidragande faktor till att fördomar 

uppkommer. I studien lyfts även att barnets behov av tjänster kan väcka skam, skuld och en 

känsla av att vara annorlunda hos föräldrarna. Broberg (2011) beskriver att det i Sverige finns 

oerhört mycket information och råd till föräldrar i allmänhet och till föräldrar med ett 

funktionsnedsatt barn i synnerhet. De förväntningar som finns kan upplevas som krav på 

föräldrarna att ge de bästa förutsättningarna till sina barn, vilket kan generera i känslor som 

skuld, skam och otillräcklighet om det inte uppnås.  

 

Stöd från omgivningen 

Bruns och Foerster (2011) beskriver att stödet från familjemedlemmar och släktingar kan 

lindra den stress som föräldrar till ett barn med Downs syndrom många gånger känner. Stödet 

som ges kan dels innebära att en nära släkting är närvarande i hemmet och hjälper till med 

barnpassning, men också ett emotionellt stöd. Många gånger menar föräldrarna att den som 

utgör det största stödet är partnern och att de tillsammans utvecklat en team-känsla. Barnets 

mormor anses även vara en av de mest närvarande personerna och ett stort stöd, framförallt 

för kvinnan. Syskon till föräldrarna nämns också som en betydelsefull support och så även 

syskon till barnet. Syskonet/syskonen i familjen bidrar ofta med stöttning genom att ta ett stort 

ansvar och de kliver många gånger in i rollen som en extra förälder (Bruns et al., 2011). 

 

Sjuksköterskans roll och stöd 

Sooben (2010) menar att föräldrar är i stort behov av ett professionellt stöd i samband med en 

Downs syndrom-diagnos, dessvärre upplevs stödet många gånger som otillräckligt och med 

avsaknad av empati. Informationen som ges är många gånger vinklad utifrån ett negativt 

perspektiv. I Docherty och Dimonds (2017) studie framgår det att för mycket medicinsk 

information samt information som övervägande presenteras på ett negativt vis bidrar till att 

föräldrarna förväntar sig det värsta utfallet gällande barnets hälsotillstånd. De lyfter även det 

faktum att vårdpersonal många gånger har en negativ inställning till diagnosen och att det 

påverkar deras sätt att kommunicera. Vidare menar Sooben (2010) att en förändring behöver 

ske av hur vårdpersonal hanterar situationer som denna. Downs syndrom ska inte upplevas 

som ett tabubelagt ämne och det är av stor relevans att positiva perspektiv ska lyftas i 

samtalen mellan föräldrar och vårdpersonal. Docherty et al. (2017) menar att vårdpersonalen 

gör en tydlig skillnad på mammor och pappor, detta genom att pappan anses vara sekundär till 

mamman och inte anses ha en lika betydelsefull roll i föräldraskapet. En sådan särbehandling 

leder ofta till att fadern känner känslor av utanförskap samt bortprioritering. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den teoretiska referensramen för studien kommer att utgå ifrån vårdvetenskap med en central 

utgångspunkt i begreppen livsvärld, lidande och hopp. Begreppen valdes då de är av relevans 

för studiens syfte och som efter definiering kan öka läsarens förståelse för studiens resultat. 

 

Livsvärld  

För att beskriva livsvärlden och hur den kännetecknas beskriver Dahlberg och Segesten 

(2010) det som hur vi förstår andra, oss själva och den värld vi lever i, samt att vi på detta sätt 

kommer allting mycket närmre. Livsvärlden är personlig och unik för varje individ samtidigt 

som världen delas med alla andra och erfars därefter. Det är genom livsvärlden som 

välbefinnande och lidande visar sig. Att vara förälder till ett barn med en kronisk sjukdom 

bidrar till en förändrad livsvärld. Individen ser världen på ett nytt sätt och erfar den utefter det 

nya perspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010). Asp (2017) menar att livsvärlden är konstant 

och existerar trots att vi inte alltid medvetet reflekterar över den samtidigt som de hävdar att 

den ofta tas för given. Även Ekebergh (2017) belyser det faktum att handlingar och händelser 

i vardagen som redan har en innebörd och mening för individen leder till att vardagen tas för 

given. 

 

Lidande 

Eriksson (1994, refererad i Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009) menar att lidande kan 

uttryckas utifrån tre olika begrepp. Livslidande innebär det lidande som erfars i samband till 

det egna unika livet. Sjukdomslidande kännetecknas av lidande i relation till sjukdom och 

vårdlidande är ett lidande som uppstår i själva vårdsituationen. Arman (2017) menar att 

lidande kan innefatta obehag, hopplöshet och en oönskad uteslutning från ett vardagligt liv. 

Dahlberg och Segesten (2010) lyfter det faktum att närstående kan känna hopplöshet och 

lidande när en nära anhörig är sjuk och att det många gånger kan upplevas som en besvärlig 

uppgift att vårda en anhörig. Vidare menar Dahlberg och Segesten att föräldrar till sjuka barn 

är i behov av stöd och omtanke. 

 

Hopp  

Benzein (2017) menar att hopp ses som ett positivt begrepp och kan beskrivas som ett verb 

(att hoppas), som ett adjektiv (att vara hoppfull) eller som ett substantiv (hopp). Hopp kan 

användas för att beskriva individens tillstånd, en känsla eller en inre kraft att tackla livets 

prövningar. King, Zwaigenbaum, King, Baxter, Rosenbaum och Bates (2015) menar att 

hoppet kan liknas vid en framtidsvision och som en vägvisare som visar riktningen till nya 

möjligheter. Är föräldrarna hoppfulla och har en positiv syn på framtiden så ger det goda 

förutsättningar för barnets framtid. Willman (2009) menar att när hoppet står i framkant finns 

det samtidigt känslor av hopplöshet och det är när vi upplever hopplöshet, alltså icke-hopp, 

som hoppet kan förstås allra bäst. Samtidigt belyser Benzein (2017) att för föräldrar till ett 

barn med en funktionsnedsättning beskrivs hopp som att lära sig att förhålla sig till barnets 

diagnos och ta diagnosen till sig. 

 

 

PROBLEMFORMULERING  
 

I Sverige föds cirka 1 av 650 barn med Downs syndrom. Den bakomliggande orsaken är oklar 

med studier tyder på att både kvinnans och mannens ålder kan påverka. Downs syndrom 

benämns inte som en sjukdom, utan som en diagnos. Däremot är risken för att drabbas av 
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andra sjukdomar vid en diagnos förhöjd. Föräldrars upplevelser till barn med en 

funktionsnedsättning kan innefatta flera känslomässiga tillstånd. Inledningsvis är lidande 

många gånger framträdande. En påverkande faktor till lidandet kan vara andras negativa 

inställningar till funktionsnedsättningar. Även hopp och acceptans uppges vara framträdande 

känslor. Föräldrarnas livsvärld förändras och ett behov av stöd väcks. Ett stort stöd utgörs 

många gånger av närstående som tycks lindra lidande och främja hopp.  

 

Hur påverkas föräldrar vars barn diagnostiserats med Downs syndrom? Är lidande 

karaktäristiskt då föräldrarnas livsvärld plötsligt förändras? Kan den till synes ovissa 

framtiden utvecklas till något hoppfullt där acceptans och tacksamhet står i framkant? 

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa upplevelsen av att vara förälder till ett barn med Downs syndrom. 

 

 

METOD  
 

Design 

För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv 

ansats. Detta innebär att på ett objektivt vis studera ämnet utan tidigare förutsägelse (Fridlund 

& Mårtensson, 2017). Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver den induktiva 

ansatsen som en objektiv analys efter det att likheter och skillnader hittats i texten. 

Tillvägagångssättet innebär att författarna ska utgå från materialet för att kunna röra sig mot 

ökad förståelse gällande föräldrars upplevelse av att vara förälder till ett barn med Down 

syndrom. Henricson och Billhult (2017) anser att metoden är lämplig eftersom det är en 

metod som används då erfarenheter ska studeras, i detta fall erfarenheten av att vara förälder 

till ett barn med Downs syndrom. Analysen skedde genom en manifest innehållsanalys, vilket 

ansågs lämpligt då studiens resultat skulle vara så objektivt presenterad som möjligt. 

Danielsson (2017) menar att vid en manifest innehållsanalys anges vad som står i texten, till 

skillnad från en latent analys då det sker en tolkning av texten. Vidare beskriver Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) att en manifest innehållsanalys kännetecknas av det uppenbara i 

texten och som förmedlas på ett beskrivande vis. 

 

Datainsamling 

Artiklar till studien söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökningar gjordes även i 

databasen PsycINFO men då dessa inte genererade relevanta artiklar för studien valdes den 

bort. Enligt Karlsson (2017) är Cinahl och PubMed inriktade mot omvårdnad och medicin, 

vilket var av stor relevans för studien. En inledande sökning, en så kallad testsökning 

genomfördes med hjälp av sökorden Down syndrome, Parent, Family, Fragile X Syndrome 

och Experience för att undersöka om tillräckligt och relevant material fanns för att besvara 

studiens syfte. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att den inledande litteratursökningen 

gör författaren bekant med litteraturen i olika databaser och underlättar valet av relevanta sök- 

och ämnesord. 

 

Både fritextsökning och specialiserad sökning gjordes med orden Down syndrome, Parent och 

Experience då dessa begrepp ingår i studiens syfte, begreppen kombinerades med den 

booleska operatorn AND. Vid fritextsökningen skrevs ordet in i sökrutan och därmed 
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eftersöks det nämnda ordet i både titel, författare och ämnesord. Vid den specialiserade 

sökningen skedde en mer noggrann sökning i specifika sökfält (Karlsson, 2017). Ämnesord 

beskriver innehållet i texten och kan ses som en etikett på artikeln. Ordet AND är förinställt 

men möjlighet finns att använda sig av ordet OR för att bredda och öka sensitiviteten i 

sökningen medan den booleska operatorn NOT används i syfte att avgränsa sökningen. Även 

ämnesorden gör sökningen mer specifik och avgränsad (Karlsson, 2017). 

 

Ämnesorden Down syndrome, Experience och Parent valdes ut i både Cinahl och PubMed. 

De kombinerades sedan med fritextsorden child, emotion, different, mothers och fathers. 

Därigenom användes de booleska operatorerna OR och AND. För att utöka träffarna och 

bredda sökningen användes trunkering vilket söker på alla olika böjningsformer av ordet 

samtidigt då ordet avslutas med tecknet * (Karlsson, 2017).  

 

Datainsamlingen i Cinahl och PubMed genererade kvalitativa vetenskapliga artiklar som 

genomgått peer-reviewed granskning, vilket är en indikation på kvalité. Artikeln har då 

genomgått en granskning av andra forskare innan publicering (Karlsson, 2017). Att välja 

artiklar med peer-reviewed granskning är att rekommendera för studenter inom hälso- och 

vårdvetenskap menar Kristensson (2014). Kvalitetsgranskning av artiklarna har gjorts med 

hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU, 2017) mall, vilken 

redovisas i bilaga 1. Översikt av sökningarna bifogas i bilaga 2. 

 

Urval 

Artiklarna som valdes ut ansågs vara av stor relevans för att besvara studiens syfte. 

Sökningarna genererade 192 artiklar, samtliga titlar lästes för att urskilja de relevanta från de 

irrelevanta. Titlar innehållande föräldrars upplevelser, Downs syndrom och/eller familjers 

erfarenheter ansågs vara relevanta. Artiklar som i titeln jämförde Downs syndrom med andra 

funktionsnedsättningar, saknade föräldrars upplevelse eller benämningen Downs syndrom var 

irrelevanta vilket gjorde att 57 artiklar exkluderades. Därav lästes 135 abstrakt då artiklarna 

ansågs vara passande. 63 av dessa baserades på kvantitativ metod, tre av dessa var mixade 

studier, 18 uppfyllde inte de krav som krävs för att vara en vetenskaplig artikel genom att 

bestå av fem sidor eller mindre vilket gjorde att de exkluderades. Fem av artiklarna 

exkluderades då de baserades på att undersöka relaterade sjukdomar till Downs syndrom och 

16 artiklar svarade inte på syftet då det inte var föräldrars erfarenheter som inkluderades. 

Detta resulterade i att 30 artiklar lästes i sin helhet av båda författarna, dessa artiklar valdes ut 

då de efter tidigare urval fortfarande ansågs vara relevanta för studien. Av dessa var det 20 

artiklar som inte svarade på studiens syfte och valdes därför bort. Vissa valdes bort då de 

syftade till att beskriva barnets upplevelser istället för föräldrarnas. De återstående tio svarade 

på studiens syfte och inkluderades därför till resultatet. Författarna deltog båda aktivt i 

urvalsprocessen och förde en dialog om vilka artiklar som slutligen skulle väljas ut till 

kvalitetsgranskning.  

 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga originalartiklar och 

geografiskt utspridda i världen. Artiklarna som använts till studien skulle vara publicerade 

mellan 2010-2018 och granskade enligt peer-reviewed, vilket betyder att artiklarna genomgått 

en kvalitetsgranskning av andra forskare innan publicering (Karlsson, 2017). Artiklarna 

svarade på hur det är att vara förälder till ett barn med Downs syndrom, både kvinnliga och 

manliga föräldrars erfarenheter inkluderades. Åldern på barnen skulle vara i åldersintervallen 

0-18 år. 
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Artiklar äldre än åtta år inkluderades ej då författarna eftersökte så aktuell forskning som 

möjligt inom ämnet. Kvantitativa artiklar och artiklar som inte genomgått en peer-reviewed 

granskning valdes bort. Artiklar som inkluderade föräldrars erfarenheter till att vara förälder 

till en vuxen person med Downs syndrom exkluderades. 

 

Kvalitetsgranskning  

Granskning av artiklarna gjordes för att fastställa och bedöma god kvalitet och trovärdighet. 

Bedömningen har skett utifrån SBU:s (2017) granskningsmall där den första artikeln 

granskades gemensamt för att säkerställa en likartad bedömning för samtliga artiklar, ett 

tillvägagångssätt som rekommenderas av Mårtensson och Fridlund (2017). Mallen redovisas i 

bilaga 1. Mallen är utformad för att granska kategorierna syfte, urval, datainsamling, analys 

och resultat (Kristensson, 2014). En poängskala användes för att bedöma artiklarna med en 

totalpoäng på 21 poäng, 1 poäng per ja. Garderingarna i mallen bedömdes utifrån tre 

kvalitésteg; låg-, medel- och hög kvalité. Samtliga artiklar har granskats och lästes var för sig 

i helhet av båda författarna för att sedan diskuterats utifrån granskningsmallen vilket lett till 

tio inkluderade artiklar i resultatet som redovisas genom artikelmatrisen i bilaga 3 

(Kristensson, 2014). 

 

Analys 

Bearbetning av artiklarna genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Till 

skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen där det finns en absolut sanning baseras 

istället den kvalitativa innehållsanalysen på erfarenhetskunskap. Den valda metodologiska 

aspekten var induktiv vilket kännetecknas av att så förutsättningslöst som möjligt försöka 

finna mönster i materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

Analysen inleddes med att författarna arbetade med en artikel gemensamt. Texten lästes ett 

flertal gånger för att få en förståelse för texten som helhet. Därefter diskuterades huruvida 

texten uppfattats på ett likvärdigt vis. För att göra texten mer lätthanterlig valdes 

meningsenheter ut. Danielsson (2017) beskriver meningsenheter som längre stycken som 

sedan kondenseras. Det som återstår är det väsentliga i texten, de ord som har ett gemensamt 

budskap. Dessa ord kan sedan kondenseras ytterligare och benämns då som kondenserade 

meningsenheter. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) hävdar att det är av stort värde att 

innehållet är detsamma både innan och efter samt att inget relevant går förlorat. I nästa steg 

kodades de kondenserade meningsenheterna. Koderna ses som etiketter eller samlingsnamn 

för de kondenserade meningsenheterna (Danielsson, 2017). Själva kodningen kallas för 

abstraktion, vilket innebär att innehållet lyfts till ett högre stadie (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Samma process applicerades på samtliga artiklar men då arbetade 

författarna var för sig.  

 

När alla artiklar tilldelats meningsenheter och koder diskuterade författarna artiklarna en och 

en för att säkerställa att förförståelsen i så liten grad som möjligt påverkat och för att 

kontrollera att koden stämde överens med innehållet. Författarna påbörjade processen med 

kategorier först när alla koder var klara vilket Danielsson (2017) beskriver som en fördel 

eftersom koderna då kan jämföras och paras ihop med likartade i en gemensam grupp. Koder 

bildade tillsammans med andra liknande koder underkategorier som slutligen parades ihop 

och bildade kategorier (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på genomförandet av analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Their most difficult and 

stressful experiences 

occurred at the time of 

the birth and diagnosis of 

their children… Time 

was described as a time 

of sorrow (Pillay, 

Girdler, Collins & 

Leonard, 2012). 

Tiden efter 

förlossningen och 

diagnosen var svår 

och präglad av 

sorg. 

Sorgfylld 

första tid 

Känslomässig 

påverkan 

Livet 

förändras i 

och med 

det nya 

barnet 

They described grieving 

the loss of the dreams 

they had during 

pregnancy, the loss of the 

child they had imagined 
and the fear of an 

unknown future (Pillay, 

Girdler, Collins & 

Leonard, 2012). 

Drömmar som inte 

slog in, förlusten 

av det förväntade 

barnet och rädsla 

för det okända. 

  

Ej uppnådda 

förväntningar 

Förväntningar 

på 

föräldraskapet 

 

Etiska överväganden  

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) bör forskaren ta hänsyn till fyra huvudkrav när 

forskning ska bedrivas. Dessa består av samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Författarna har tagit del av materialet och använt 

det som ett hjälpmedel vid bedömning om huruvida artiklarna uppfyllt etiska krav. Nio 

resultatartiklar i studien var godkända av en etisk kommitté vilket innebar att en strävan fanns 

till att forskningsetiska aspekter upprätthållits. Den tionde artikeln belyste det faktum att det 

inte fanns någon lag om granskning av en etisk kommitté. Däremot granskades materialet av 

forskningsgruppen vid universitetet i Amsterdam som är inspirerat av 

Helsingforsdeklarationen.  

 

 

FÖRFÖRSTÅELSEN  
 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver förförståelsen som en bild hos människan 

skapad utifrån exempelvis teoretiska kunskaper, erfarenheter och förutfattade meningar. 

Denna bild ligger sedan som grund när nytt material ska skådas. Vidare menar Kristensson 

(2014) att medvetandet alltid är riktat mot något och att detta sker medvetet men också 

omedvetet. 

 
Vid analys av insamlat material ska en insikt gällande förförståelsen vara närvarande hos 

författarna. Egna eventuella förförståelser ska sättas åt sidan för att tolkningar i så liten grad 

som möjligt ska påverka resultatet. Kristensson (2014) beskriver det som att sätta 

förförståelsen inom parentes och fenomenet undersöks då i större utsträckning utan tolkningar 

och subjektivt tyckande. Dock belyser Friberg och Öhlén (2017) att förförståelsen inte helt 
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kan åsidosättas då den även innebär en mängd olika kunskap som behövs för att kunna skapa 

en ny förståelse.  

 

 

RESULTAT   
 

I den här studien kunde fyra kategorier identifieras som beskriver upplevelsen av att vara 

förälder till ett barn med Downs syndrom.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underrubriker till resultatet. 

Kategorier Underrubriker 

Livet förändrades i och med det nya 

barnet 

Förväntningar på föräldraskapet 

En känsla av chock och förvirring vid beskedet  

Föräldrarnas lidande  

Att känna utanförskap 

Upplevelsen av stöd Stöttning inom familjen 

Gemenskap med andra i liknande situation 

Avsaknad av stöd 

Oro för framtiden Rädsla och oro för att inte finnas kvar i barnets 

liv 

Oro för hur barnets liv kommer bli  

En positiv utveckling Andra perspektiv på livet 

Att ta kontroll över en oviss framtid 

En djup kärlek 

Föräldrarnas tacksamhet 

 

Livet förändrades i och med det nya barnet 

Under kategorin livet förändrades i och med det nya barnet följer underrubrikerna 

förväntningar på föräldraskapet, en känsla av chock vid beskedet, föräldrarnas lidande och 

att känna utanförskap.  

 

Förväntningar på föräldraskapet 

Början av föräldraskapet beskrevs som en väldigt komplicerad tid. Barnet som kom var inte 

det barn som föräldrarna drömt om och skapat förväntningar kring under graviditeten. Livet 

tog en oväntad vändning som verkade skrämmande då den var oviss (Kortchmar, Pinto de 

Jesus & Barbosa Merighi, 2014). Även föräldrarna i Pillay, Girdler, Collins och Leonards 

(2012) studie beskrev den förlorade drömmen och hur den nya livsvärlden ansågs 

skrämmande. Föräldrarna i Canbulat, Demirgöz och Coplus (2014) studie beskrev att 

föräldraskapet tog sin början med drömmar och förhoppningar om att få ett friskt barn. Vidare 

visar Barros Torquato, de Araujo Dantas, de Oliveira, de Assis, dos Santos Fechinne och 

Collet (2013) i sin studie att när det kommer en bebis som inte överensstämmer med de 

drömmar som föräldrarna burit på så kunde en känsla av förlust infinna sig. Föräldrarna 

upplevde att de förlorat sitt barn, de barn som de förväntade sig skulle komma. En mamma i 

Canbulat et al. (2014) studie menade att livsvärlden plötsligt förändrades och rädslan över 

diagnosen blev ett faktum. 
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En känsla av chock och förvirring vid beskedet 

Counselman-Carpenter (2017) menade att en oväntad diagnos kunde liknas vid en kris, vilket 

bekräftades av samtliga föräldrar i studien. Föräldrarna upplevde beskedet som negativt och 

beskrev det som ett trauma där chock var en bidragande faktor till den negativa upplevelsen. 

Även föräldrarna i Barros Torquato et al. (2013) studie beskrev känslan av chock då barnet 

diagnostiserats med Downs syndrom.  
 

Well, it was a surprise not very good at the beginning, so it was, actually, a shock. We did not believe it 

at first […] It was very painful [..] (Cried) [..] I just got in collapse, I just got in collapse, I cried too 

much, so I had to comply myself […] (Barros Torquato et al., 2013) 

 

Vidare menade föräldrarna att den negativa känslan försvann allt eftersom tiden gick och 

barnet blev äldre. I Kumiko, Yoko och Erikos (2016) studie berättade papporna om chocken 

som uppstod i samband med barnets Downs syndrom-diagnos. En av papporna beskrev att 

chocken ledde till förnekelse då han var säker på att hans barn inte hade en 

funktionsnedsättning. Enligt Kumiko et al. (2016) var det först efter att den första chocken 

lagt sig som papporna kunde känna hopp om barnets framtid. Trots känslan av hopp ställde de 

sig frågan varför just deras barn hade fått Downs syndrom. Liknande tankar beskrevs i Pillay 

et al. (2012) studie där mammorna också slogs av tanken om varför just deras barn hade 

Downs syndrom och vad de hade gjort för att hamna i situationen. Huiracocha, Almeida, 

Huiracocha, Arteaga, Arteaga och Blume (2017) påpekar att hur föräldrarna fick information 

gällande barnets diagnos var av betydelse. Tillvägagångssättet väckte i olika grad negativa 

känslor, även förvirring uppkom. Detta eftersom den verkliga situationen skiljde sig mycket 

från den som föräldrarna förväntat sig.  
 

I said ´My son? No no no that´s not my son. You´re wrong´, I said because the doctor who showed me 

… no no … that can´t be my son … [pause] … I said you are wrong. I don´t see that a baby like that os 

born here. (Huiracocha et al., 2017) 

 

Föräldrarnas lidande 

Efter att barnet diagnostiserats med Downs syndrom kunde känslor av sorg, smärta och oro 

uppkomma hos föräldrarna (Barros Torquato et al., 2013). Vidare beskriver Counselman-

Carpenter (2017) att tiden då den oväntade diagnosen fastställdes upplevdes som mycket 

stressande för föräldrarna, med inslag av smärta, sorg, ilska och frustration. 

En mamma i Chan, Lim och Lings (2015) studie belyste det faktum att barnet var svårt att 

trösta och att det även påverkade henne känslor. 
 

Even sleeping at night was difficult. Often my husband and I took turns to sleep. If we didn’t hold her, 

she would cry. Sometimes, I myself cried seeing that she kept crying and could not keep quiet. I didn’t 

know what to do. (Chan et al. 2015) 
 

Att känna utanförskap 

Flera mammor påpekade att barnets diagnos bidrog till en viss isolering av familjen då de 
kände sig uteslutna från det liv som familjer med normalt utvecklade barn lever. Mammorna 

menade att det var smärtsamt att umgås med andra mammor som inte var i samma situation 

(Counselman-Carpenter, 2017). Vidare fann Pillay et al. (2012) att föräldrarna undvek att åka 

iväg på vardagliga aktiviteter på grund av en rädsla för att inte kunna hantera barnet. Att 

känna sig begränsad och samtidigt se andra familjer göra just det som de själva också ville 

kunde väcka en känsla av saknad efter just de sakerna. ”We don´t go on picnics because Ben 

will just run. We don´t go camping. He´d run. There are lots of things we don´t do which I see 

other families doing which we really miss” (Pillay et al., 2012) 
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Upplevelsen av stöd  

Under kategorin upplevelsen av stöd följer underrubrikerna stöttning inom familjen, 

gemenskap med andra i liknande situation och avsaknad av stöd.  

Stöttning inom familjen 

 

Stödet som mammorna fick från partnern lyftes fram i Pillay et al. (2012) studie och beskrevs 

som väldigt viktigt. I stunder då de känt att de behövt kämpa för att orka stod partnern där 

som ett torn av styrka att luta sig emot. När båda i förhållandet hade siktet inställt mot samma 

mål och förmågan att möta utmaningar tillsammans som ett team så upplevdes ett stort 

emotionellt stöd mellan föräldrarna. Även barnets mor- och farföräldrar uppgavs vara en stor 

stöttning för föräldrarna, i synnerhet morföräldrarna. Mammorna i studien beskrev den viktiga 

rollen som deras föräldrar hade. De tog sig an barnet och tog sig tid till att hjälpa för att få 

vardagen att gå ihop. 

 
My family; my parents and my two brothers are amazing and wonderful; very supportive. My mum in 

particular, my mum and dad will have [John] stay with them for days at a time, which is great because 

in a sense that´s respite for [my husband] and I. (Pilley et al., 2012) 

 

Kumiko et al. (2016) beskrev en pappas upplevelse som att det var svårt för honom att tänka 

på sitt barn utan att tänka på funktionsnedsättningen. Situationen gjorde honom deprimerad 

och det tog tid att acceptera barnets diagnos. Styrkan fann han hos sin fru som hade en mer 

accepterande hållning. Genom fruns lugn kunde han successivt hitta sitt eget lugn. Utöver 

partnern beskrevs även mor- och farföräldrar som mycket stöttande. Stöttningen kunde dels 

innebära en hjälpande hand i vardagliga situationer men också ett emotionellt stöd. Även 

Kortchmar et al. (2014) menade att det kunde kännas lyckosamt för en förälder att ha en 

svärmor, mamma eller syster som fanns där för att hjälpa. 

  

Gemenskap med andra i liknande situation 

Stöd kunde många gånger fås i samband med att föräldrar delade med sig av sina upplevelser 

till varandra. Andras berättelser kunde vara en stor hjälp för att få kontroll över de utmaningar 

som uppkom. Flera mammor beskrev supporten från de i samma situation som en oerhört 

viktig hjälp, i synnerhet i det tidiga stadiet av barnets liv. Hjälpen blev som en guidning 

genom den oklara framtiden som låg framför dem (Pillay et al., 2012). Även Nunes och 

Dupas (2011) menade att ett utbyte av erfarenheter mellan familjer minskade osäkerheten och 

bidrog till ett lugn hos föräldrarna.  
 

When I got home with [the child], I had a friend who had a child with DS, she offered to come here to 

my home, brought her child, gave me the idea of decorating the bedroom, told me what I was supposed 

to do at bath time, told me that all that fear would go away, that I didn´t need to feel desperate. She 

said ´relax, don´t keep thinking about this´ (…) so it helped me a lot. (Nunes et al., 2011) 

 

Vidare berättade Pillay et al. (2012) om en mamma till ett barn med Downs syndrom som 

skrivit en dikt som många andra föräldrar funnit stöd och styrka genom. Dikten handlar om de 
förväntningar som föräldrar många gånger bygger upp under en graviditet. Dikten är skriven 

som en metafor där förväntningarna hos föräldrarna liknas med en resa till Italien men där 

föräldrarna oväntat hamnar i Holland. Holland beskrivs som ett vackert land, men att det till 

en början kan vara svårt att se tjusningen där då förväntningarna på att få komma till Italien 

var så stora. 
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[The poem Welcome to Holland] is talking about [how] you were expecting to have a trip to Italy and 

you wake up and you´re in Holland, and it´s like that … Holland´s a lovely place, but it´s not Italy. So 

you just have to get your expectactions geared around a different situation. (Pillay et al., 2012) 

 

Avsaknad av stöd 

En pappa beskrev stämningen på sjukhuset då hans barn kom till världen. Vanligtvis spelades 

musik på avdelningen vilket sågs som ett sätt att välkomna bebisen. “In most cases the music 

for welcoming a baby is playing, but there was no music for my baby.”(Kumiko et al., 2016) 

 

Huiracocha et al. (2017) beskrev ångesten som mammorna kunde uppleva vid 

diagnostiseringen av barnet. Även förnekelse kunde uppkomma om beskedet överlämnades av 

slumpmässig personal. Huiracocha et al. (2017) belyser samhällets stora inverkan för hur väl 

föräldrarna anpassade sig till sin roll. Faktumet lyfts att deras studie genomförts i ett mindre 

utvecklat land och att samhället där erhåller en negativ, icke accepterande hållning gentemot 

funktionsnedsatta, vilket försvårade för föräldrarna att se de positiva aspekterna av att ha ett 

barn med Downs syndrom. 

 

Oro för framtiden 

Under kategorin oro för framtiden följer underrubrikerna rädsla och oro för att inte finnas 

kvar i barnets liv och oro för hur barnets liv kommer bli.  

 

Rädsla och oro för att inte finnas kvar i barnets liv 

I normalfallet förväntas det att föräldrar dör före sina barn. Samtidigt är det ett utav de största 

orosmomenten för föräldrar till barn med Downs syndrom. Osäkerheten beskrevs gällande 

vem som kommer ta hand om barnet när föräldrarna inte längre finns. I mammornas ögon 

fanns det inte någon som skulle kunna ersätta föräldrarna och ta hand om barnet på samma 

sätt (Kortchmar et al., 2014). Oron beskrevs även i Ahmed, Ahmed, Jafri, Raashid 

och  Ahmed (2015), Barros Torquato et al. (2013), Canbulat et al. (2014) och Pillay et al. 

(2012) studie där samtliga föräldrar berättade att de funderat på vem som kommer att finnas 

där för barnet när de själva inte längre lever. ”I can take care of the baby but what will 

happen when it grows up … As I said … What will happen to my child when I die? I have 

fears … This is a terrible feeling”. (Canbulat et al., 2014)  

 

Oro för hur barnets liv kommer bli  

Nunes et al. (2011) beskrev föräldrarnas oro kring framtiden och hur mycket stöd som 

kommer att behövas. I Ahmed et al. (2015) studie belyste föräldrarna sin oro kring barnets 

försenade utveckling. En förälder berättade att barnet inte kunde tala särskilt bra och att det 

försvårade möjligheten till utbildning. Vidare beskrevs en oro kring de svårigheter som finns 

för barn med Downs syndrom att skaffa sig ett jobb och försörja sig i vuxen ålder.  

 

Pillay et al. (2012) benämnde oron som fanns kring barnets framtid som både långsiktig och 

kortsiktig. Den kortsiktiga oron kretsade kring barnets utveckling och vid vilken tidpunkt den 

skulle ske. Föräldrarna beskrev även att de kände sig stressade gällande barnets senare 
utveckling och över det faktum att den inte kommer ske i takt med andra jämnåriga barn. Den 

långsiktiga oron handlade om hur barnet skulle klara av övergången från skolåren till livet 

efter skolan och även hur barnet skulle klara det vardagliga livet (Pillay et al., 2012).  
 

All those normal milestones that a child has are not normal for her. They all happen at a different time, 

so it´s not the same. You will go through months and months of her achieving all these wonderful 

things, you´re really exited, and then you realise, hang on she´s not going to be able to do that, or she 

can´t do that, and there´s triggers that will remind you of the things that aren´t going to be. (Pillay et 

al., 2012) 
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En positiv utveckling  

Under kategorin en positiv utveckling följer underrubrikerna andra perspektiv på livet, en djup 

kärlek och föräldrarnas tacksamhet.  

 

Andra perspektiv på livet 

Många mammor menade att de gjort en stor personlig utveckling i samband med 

föräldraskapet. De beskrev sig som starkare och med en utvecklad förmåga att känna 

medkänsla. De hade en annan syn på omvärlden och kände en större tacksamhet. De hade 

även kommit underfund med vad som var av värde i livet (Counselman-Carpenter, 2017). 

Flera mammor beskrev en acceptans gällande att vissa dagar var svårare än andra och att det 

var okej att inte alltid känna sig glad. Tankesättet gjorde kvinnorna mer avslappnade och 

glada. De små sakerna i livet fick en annan betydelse och generellt blev det enklare att 

uppskatta livet (Kortchmar et al., 2014). Även kvinnorna i Pillay et al. (2011) studie lyfte det 

som tidigare nämnts, att prioriteringarna ändrats. En tacksamhet över de små sakerna och en 

mer harmonisk inställning till livet trädde fram.  

 

 I Kumiko et al. (2016) studie berättade flera pappor att deras barn påverkat deras egna 

värdegrund. De beskrev hur de numera kunde se det unika hos varje person och att de till 

skillnad från tidigare kunde se att resultatet inte var det viktiga, istället värdesattes processen. 

”Through contact with my daughter every day I learned to listen to what others say to me. So, 

it improved my interpersonal relations at work.” (Kumiko et al., 2016) 

 

Att ta kontroll över en oviss framtid 

Hos flera pappor väcktes ett stort intresse för Downs syndrom, de ville få så mycket kunskap 

som möjligt. De beskrev hur de sökte information på internet och i böcker relaterade till 

ämnet. Vissa beskrev att starka faderskänslor uppstod då barnet var svagt och i behov av 

skydd och att de klev in i fadersrollen som ett sätt att ta kontroll över situationen. Det fanns 

även pappor i studien som menade att det inte fanns någon anledning till att sörja diagnosen 

och valde istället att fokusera på att hitta sätt att hjälpa sitt barn. Den definitiva diagnosen 

ställdes cirka en månad efter förlossningen för samtliga pappor i studien. Under den tiden 

upplevde papporna en känslomässig oro som senare mynnade ut i en beslutsamhet om att 

finnas där för barnet (Kumiko et al., 2016). Nunes et al. (2011) beskrev att föräldrar många 

gånger kände ett stort ansvar över att öka sin egen kunskap för att på så sätt kunna stimulera 

barnet och därmed gynna dess utveckling. Vidare menade Barros Torquato et al. (2013) att 

viljan av att få kontroll över en situation väckte ett behov av att få kunskap gällande det 

ovissa. I studien presenterades att kunskapssökandet genererat en ökad förståelse för 

diagnosen vilket i sin tur hjälpt föräldrarna att få kontroll.  

 

I Barros Torquato et al. (2013) studie presenterades att när föräldrarna fått beskedet om 

diagnosen påbörjades en fas av acceptans. Den nya verkligheten skulle accepteras och en 

kamp för barnets utveckling tog vid. Vidare framgick det i Kortchmar et al. (2014) studie att 
vägen till acceptans såg olika ut från person till person. En mamma beskrev att hon fann 

acceptans för sin livssituation genom en medvetenhet om att hennes situation inte var en 

katastrof och vetskapen kring att värre saker kan hända. 
 

It is not the worst thing of all! I know that there are much worse things out there! Is he my child? As my 

husband says, ´if one of your kids is born with ten legs and twenty arms, he is going to be your kid!´ 

And that is exactly what we had in mind. He was our kid! (Kortchmar et al., 2014) 
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En djup kärlek 

Det visade sig att barn med Downs syndrom var i behov av ett större engagemang från 

föräldrarnas sida än vad ett barn utan diagnos gör. En pappa beskrev det som att vart han än 

gick så var barnet vid hans sida. Den nästintill konstanta närvaron skapade ett starkt band 

mellan barnet och föräldern vilket genererade djupare känslor hos föräldern (Barros Torquato 

et al., 2013). Counselman-Carpenter (2017) hävdar att barn med Downs syndrom inte följer 

samma utvecklingskurva som andra barn. Framstegen sker långsammare vilket föräldrarna 

menade bidrar till att glädjen vid ögonblicken då barnet utvecklas blir väldigt stor. En mamma 

beskrev sin upplevelse i Pillay et al. (2011) studie där hon berättade att hennes hjärta nästan 

slog utanför bröstet av stolthet vid stunder då hennes barn lärt sig något nytt. “Watching (Ben) 

achieve things, which other children take for granted, makes my heart almost burst out of its 

chest. I’m so proud of him.” (Pillay et al., 2011) 

  

Föräldrarna beskrev kärleken som de kände för sitt barn som oerhört motiverande och att de 

såg den som en drivkraft för att orka. De menade att ansträngningarna för att få allting i 

vardagen att gå runt gavs tillbaka i form av kärlek från barnet (Nunes et al., 2011). En 

mamma beskrev att hon och barnets pappa alltid utgick ifrån att andra såg på barnet med 

samma ögon som de själva och på så vis såg den vackra och kloka tjejen som deras dotter var. 

De betonade det faktum att de var väldigt stolta över sin dotter och att barnet är kärlek (Nunes 

et al., 2011). 

   

Föräldrarnas tacksamhet 

De kvinnor som hade en accepterande inställning till sitt barn med Downs syndrom kunde i 

större utsträckning landa i en mer avslappnad tillvaro. En kvinna beskrev att hon till skillnad 

från tidigare i sitt liv kunde uppskatta de små vardagliga sakerna. Förmågan att kunna se det 

fina i det lilla gjorde att hon kände sig lyckligare som person (Kortchmar et al., 2014). 

Counselman-Carpenter (2017) framhävde den tacksamhet som många gånger infann sig hos 

föräldrar till barn med Downs syndrom. En mamma uttryckte sig som oerhört glad, tacksam 

och lyckligt lottad över att ha fått ett barn med särskilda behov. 

  

En mamma beskrev en tacksamhet över att hon inte kände till sitt barns diagnos under 

graviditeten då det hade kunnat innebära att barnet togs bort. 
 

If we had known [about his diagnosis] early enough, we would´ve faced a difficult decision whether to 

terminate him or not, I´m very glad that we weren´t given that option because it would´ve been the 

biggest mistake of my life if I had. (Pillay et al., 2012) 
  

Den tacksamhet som beskrevs av flera mammor uppkom på grund av att de kunde se på 

världen utifrån ett annat perspektiv. Barnet med särskilda behov vidgade deras uppfattning om 

livet och de kände sig högt privilegierade över att ha blivit föräldrar till barnet (Counselman-

Carpenter, 2017). 

 

 

DISKUSSION 
 

Det framkom i resultatet att en ny livsvärld infann sig hos föräldrarna. Den första tiden efter 

att barnet diagnostiserats med Downs syndrom kännetecknades av ett lidande. Chock och sorg 

beskrivs som återkommande känslor som sedan många gånger övergår i hopp och lycka över 

livets förändring. De inledningsvis negativa känslorna kring diagnosen kan variera beroende 

på vem som gett information och hur den getts. Föräldrarna känner många gånger oro under 
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barnets uppväxt. Ett viktigt stöd i den upplevelsen utgörs ofta av partner, familj och vänner 

och där stödet från vården många gånger upplevs som otillräckligt. Föräldrarna menar att de 

utvecklats på ett personligt plan genom föräldraskapet och att de känner sig mer tillfreds med 

livet. De beskriver dessutom den villkorslösa kärleken gentemot barnet och den tacksamhet 

som de känner inför att just de blev föräldrar till ett barn med Downs syndrom. 

 

Metoddiskussion 

Den valda metoden för uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys. Tillvägagångssättet ansågs 

lämpligt då det var föräldrarnas upplevelser som skulle belysas. En alternativ metod som 

diskuterades var intervjustudie. Förslaget valdes sedan bort då tiden var begränsad och det 

metodvalet troligtvis hade varit mer tidskrävande. Studien påbörjades genom att fack- och 

vetenskaplig litteratur lästes inom det valda ämnet för att kunna forma ett väl avgränsat 

problemområde, vilket ökar examensarbetets trovärdighet (Wallengren & Henricsson 2012). 

Nackdelen med att läsa vetenskaplig litteratur tidigt i processen kan vara att en förförståelse 

infinner sig hos författarna som i sin tur gör att den vetenskapliga kvaliteten minskar (Polit & 

Beck, 2016[2017]). Författarna valde därför att skriva ner sin förförståelse och därmed 

medvetandegöra den innan datainsamlingen påbörjades, detta för att minimera risken att 

vinkla insamlingen efter vad det egna ögat vill se.  

 

Testsökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Sökningarna i 

PsycINFO gav inte önskat resultat då artiklarna inte handlade om föräldrars upplevelse. 

Denna databas valdes därför bort trots vetskapen om att PsycINFO innehåller artiklar inom 

beteendevetenskap och psykologi vilket också hade kunnat ha relevans för studien. Det finns 

således en risk för missat material då PsycINFO valdes bort efter enbart testsökningen. Enligt 

Karlsson (2017) är Cinahl och PubMed inriktade mot omvårdnad och medicin vilket ansågs 

mer relevant för studien.  

 

Under datainsamlingen var det till stor hjälp att få tips om sökstrategier av en bibliotekarie 

med bred kunskap om tillvägagångssättet vid litteratursökningar. Detta underlättade processen 

då värdefulla tips mottogs. Rosén (2017) menar att litteratursökningen kan genomföras i 

samråd med en informationsspecialist/bibliotekarie för att få hjälp med exempelvis relevanta 

sökord. Av 192 artiklar lästes 135 abstrakt då titlarna till övriga artiklar inte inkluderade 

varken föräldrars upplevelse, Downs syndrom eller barn med Downs syndrom. Möjligtvis kan 

relevanta artiklar ha passerat då stor del av exkluderingen skedde endast utifrån titeln på de 

192 artiklarna. För att undvika detta hade samtliga abstrakt kunnat läsas. Totalt 30 artiklar 

lästes i sin helhet av båda författarna som sedan gjorde en sammanställning av vardera artikel 

för att sedan diskutera relevans och irrelevans. Detta kan ses som en styrka då risken för att 

missa relevanta artiklar minimerades. Efter att diskussion förts exkluderades 20 artiklar som 

inte längre var av relevans då de antingen var kvantitativa eller vinklades ifrån studiens syfte.  

 

Då de Booleska sökoperatorerna OR och AND användes ökade sensitiviteten för sökningen 

och chansen till en bredare sökning expanderade. Detta bidrog till att databasernas funktioner 

har använts och optimerat sökningen, vilket varit en hjälp för att få fram relevanta artiklar 

som svarar på syftet. Den Booleska operatorn NOT användes för att avgränsa sökningarna 

relaterat till syftet, även ämnesord användes för att göra sökningen mer specifik och 

avgränsad vilket även det varit en hjälp för att nå relevanta artiklar. Enligt Karlsson (2017) är 

det bra att använda sig av de Booleska operatorerna och ämnesord för att specificera och 

avgränsa sina sökningar.  
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Nio artiklar var godkända och granskade av en etisk kommitté, vilket ger styrka i studien 

samtidigt som det möjliggör överförbarhet och att etiska riktlinjer följts. Den tionde artikeln 

kom från Ecuador som vid tidpunkten för studien inte hade någon lag om granskning av en 

etisk kommitté, dock granskades materialet av forskningsgruppen vid universitetet i 

Amsterdam (Department of Anthropology) som inspireras av Helsingforsdeklarationen. Detta 

faktum diskuterades sinsemellan och beslut togs om att även inkludera denna artikel till 

resultatet då författarna ansåg det troligt att etiska riktlinjer följts. Samtliga artiklar har 

genomgått en peer-reviewedgranskning, vilket i sig är en indikation på reliabilitet.  

 

För ytterligare kvalitetsgranskning av artiklarna användes SBU:s (2017) granskningsmall där 

samsyn rådde mellan författarna vilket bidragit till studiens tillförlitlighet. För att åstadkomma 

rätt bedömning utifrån frågorna valde författarna att applicera ett poäng på vardera fråga vid 

varje ikryssat ja, vilket resulterar i en totalpoäng på 21 som motsvarar 100%. Frågorna i 

SBU:s (2017) mall belyser granskning av artiklarnas syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat. Graderingen i mallen bedöms utifrån tre kvalitetssteg där författarna valde att 

applicera låg kvalité upp till 59%, medel kvalité över 60% och hög kvalité över 80%. En av 

artiklarna ansågs vara av hög kvalité och nio ansågs vara av medel kvalité. Författarna 

kontrollerade även trovärdigheten, pålitligheten, bekräftelsebarheten och överförbarheten i 

samtliga artiklar genom kritisk granskning av upplägg och resultat (Wallengren & 

Henricsson, 2012). 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör inte de valda artiklarna vara äldre än fem år men 

då tillräckligt material ej uppnåddes givet denna begränsning valdes en avgränsning på åtta år. 

Värt att nämna är att endast två artiklar är äldre än fem år, vilket tyder på aktuell forskning. 

Ingen geografisk avgränsning användes vilket resulterade i att artiklarna kommer från olika 

länder och världsdelar, vilket kan ses som en styrka då upplevelser från föräldrar skildras från 

olika kulturer. Detta kan också ses som en svaghet då det eventuellt kan minska 

överförbarheten på svenska föräldrar. Däremot framkom det av resultatet att det generellt inte 

tyder på några skillnader i upplevelsen, med undantag från en studie som utförts i ett land där 

det rådde en uppenbart negativ inställning till personer med funktionsnedsättningar. Resultatet 

bör kunna överföras till svenska föräldrar då det svenska samhället inte liknar samhället i den 

nämnda studien. Värt att nämna är att upplevelser bara kan överföras i viss grad då de alltid är 

unika från person till person. En svaghet i studien är att det inte framkom några svenska 

studier för ämnet. Sökningen resulterade endast i en svensk artikel men denna fick väljas bort 

då den inte uppfyllde inklusionskriteriernas tidsintervall. Studiens resultat kan även vara 

överförbart på föräldrar till barn med andra funktionsnedsättningar. Föräldrar till barn med 

funktionsnedsättningar kan trots olikheter uppleva likheter i det ständiga kämpandet för sitt 

barn.  

 

Samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket innebär att en stor mängd text skulle översättas 

till svenska vilket kan ses som en nackdel då författarnas modersmål inte är engelska och 

eventuella översättningsfel kan ha skett. Inga avgränsningar har gjorts på föräldrarna, både 

män och kvinnor inkluderades då båda parters upplevelser ansågs relevanta vilket ger studien 

styrka. Intervjumaterialet framkom av 93 mammor, 36 pappor och 21 föräldrar vars kön inte 

tydliggjordes i studiens urval. Detta tyder på att kvinnorna var överrepresenterade i studien 

vilket kan tyda på att resultatet i större utsträckning påvisat mammornas upplevelse. Faktumet 

att mammorna är överrepresenterade kan eventuellt bero på brister i studier av pappors 

upplevelse. Detta kan bidra till minskad förståelse inför pappans upplevelse och att de på så 

vis kommer i skymundan, trots att deras upplevelser är precis lika viktiga som mammornas.  
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Frågan kring vilken ålder som skulle inkluderas gällande barnet diskuterades. Enligt 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), 1 kap. 2 §, definieras alla individer som barn fram till 

18 år vilket mynnat ut i ett beslut om att inkludera åldrarna 0-18 år i studien.  

Genom den valda analysprocessen skapades tillslut kategorier som sedan kunde ligga som 

grundstenar i resultatet. En svaghet i uppsatsen kan vara att delar av materialet hade kunnat 

passa in under mer än en underkategori och även kategori, detta eftersom upplevelser kan vara 

svåra att skilja på.  

 

För att stärka trovärdigheten i uppsatsen framfördes det tydligt i resultat om det var 

informantens ord eller forskarens egna tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För 

att stärka studiens kvalité har riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2017) följts som inkluderar 

etiska överväganden, kritiskt förhållningssätt och förhållandet till antiplagiat. Den egna 

förförståelsen har i största möjliga mån åsidosatts, detta genom att tydligt synliggöra den 

tidigt i arbetet. Trots detta finns medvetenhet om att en fullständig ignorans är omöjlig, därav 

finns möjligheten att förförståelsen påverkat studiens resultat.  

 

Resultatdiskussion  

Vad som var gemensamt för samtliga artiklar i resultatet var känslan av chock hos föräldrarna 

i samband med att barnet diagnostiserats med Downs syndrom. Detta styrks i Gabel och 

Kotels (2018) studie där en mamma beskriver första upplevelsen som mardrömsliknande. Hon 

tänkte att hon snart skulle vakna upp och att hennes son då skulle vara frisk och fri från 

diagnosen. 

 

Resultatet pekar på hur viktigt det första samtalet kring diagnosen är i förhållande till 

föräldrarnas sätt att hantera situationen. Choi, Lee och Yoo (2011) hävdar att endast 25% av 

föräldrarna tar emot informationen vid diagnostiseringen tillsammans med sin partner. 

Samtidigt visar studien att de som fick beskedet ihop med sin partner hade en bättre 

uppfattning överlag, trots att det övervägande var negativa upplevelser. Det är således av stor 

vikt hur information ges men också av vem den ges. Choi et al. (2011) styrker detta argument 

genom att hävda att de som fick beskedet av en sjuksköterska eller en barnläkare generellt 

hade en bättre upplevelse än de föräldrar som inte hade fått det. Samtliga artiklar i resultatet 

understryker att vårdpersonalen bör säkerställa att föräldrarna får information kring 

samtalsgrupper, nätverk och utbildning om diagnosen. Ett krav på vårdpersonalen bör vara att 

de intar ett vårdande förhållningssätt och att de tar del av föräldrarnas livsvärld för att bättre 

förstå föräldrarna. 

 

Resultatet visar att det finns brister inom vården som leder till att föräldrar till barn med 

Downs syndrom känner ett utanförskap. Utanförskapet visade sig i situationer där föräldrarna 

inte blev behandlade på samma sätt som andra föräldrar eller rentav blev ignorerade av 

vårdpersonalen. Detta styrker Gabel et al. (2018) där en förälder beskriver hur ett barns 

ankomst vanligtvis firas genom att föräldrarna tar emot gratulationer och kramar från både 

närstående och vårdpersonal, men när deras barn föddes fick de inga gratulationer. En 

mamma i Gabel et al. (2018) berättar vidare att hennes son var den första bebisen som föddes 

det året på just det sjukhuset vilket brukar uppmärksammas, men den traditionen följdes inte 

det året. I resultatet framgår även att upplevelsen av att bli särbehandlad ökar känslan av 

utanförskap. Därav är det av stor vikt att vårdpersonal inte exkluderar föräldrarna utan istället 

bjuder in till gemenskap. Dels till traditionella föräldragrupper men också till stödgrupper och 

grupper med föräldrar i liknande situationer. I Marshall, Tanner, Kozyr och Kirbys (2015) 

studie berättade föräldrarna om bristande vårdkontakter som byts ut från gång till gång och 
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menar därför att det borde finnas ett samlat team med alla yrkesprofessioner som berör vården 

av barnet.  

  

Gabel et al. (2018) beskriver att vårdpersonalen inte tycks veta hur de ska bemöta föräldrarna. 

De utstrålar osäkerhet och har svårt att hålla ögonkontakt. Utifrån det kan ett konstaterande 

vara att ett sådant agerande tyder på en markering från personalens sida för vad som hamnar 

utanför det normala och att deras yrkesprofession inte tycks innefatta förmågan att möta det 

som är annorlunda. 

  

Det framkom i resultatet att föräldrarna upplevde en bristfällig information från 

vårdpersonalen. Marshall et al. (2015) betonar att informationen många gånger inte sker i ett 

samtal utan överlämnas i form av ett informationshäfte till föräldrarna. Douglas, Redley och 

Ottmann (2017) menar att föräldrarna många gånger upplever att texten i dessa foldrar är svår 

att förstå, vilket inte ökar förståelsen över deras nya livsvärld. Även mammorna i Gammons, 

Sooben och Heslam (2010) bekräftar att information ofta getts via ett informationsblad där 

texten varit föråldrad och inte överensstämmande med dagens kunskap. En mamma i Douglas 

et al. (2017) studie berättar att till följd av diagnostiseringen ställde hon frågor, varpå 

relevanta svar uteblev från vårdpersonalen och mamman liknar detta vid att man hade kunnat 

tro att hennes barn var det första i världen som föddes med Downs syndrom. Värt att diskutera 

är just överlämnandet av samma information till alla personer inom en viss kategori. Att inte 

anpassa informationen individuellt eller att anta att föräldrarna har uppfattat det förmedlade är 

inte förenligt med att inta ett livsvärldsperspektiv. Informationen bör upprepas, detta eftersom 

föräldrarna kan befinna sig i chock och eventuellt ha minskad förmåga att förstå det som sägs.  

  

Choi et al. (2011) framhäver det faktum att informationen som framförs till föräldrarna är 

övervägande ur ett negativt perspektiv. Detta bidrar till ökade negativa känslor och 

upplevelser hos föräldrarna då deras barn diagnostiserats med Downs syndrom. Relaterat till 

detta går det att påstå att oavsett den egna förförståelsen bör sjuksköterskan alltid framföra 

både negativa och positiva aspekter i samtalen. Detta för att öka förståelsen och främja hopp 

hos föräldrarna. Vikten av hoppfullhet lyfts i resultatet där det framkom att hoppfulla 

föräldrar gav sina barn bättre förutsättningar för utveckling. Samtidigt belyser Hedov, 

Annerén och Wikblad (2002) det faktum att sådana påståenden upplevs som krav som leder 

till känslor av stress om de inte kan leva upp till dem. Upplevelsen av att vara förälder till ett 

barn med Downs syndrom är subjektiv men innefattar ofta ett pendlande mellan lidande och 

glädje då dessa känslor beskrivits i resultatet. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om 

föräldrarnas obalans och strävar efter att få ta del av deras livsvärld.  

 

Förslag på vidare forskning 

Det framgår i resultatet att mammor är överrepresenterade i forskning gällande föräldrars 

upplevelser till barn med Downs syndrom. Förslag ges på vidare forskning som inkluderar 

pappors perspektiv i lika hög grad. Aktuell forskning gällande svenska föräldrars upplevelser 

var bristfällig och anges därav som förslag på vidare forskning. Vidare eftersöks mer 

forskning kring hur vårdpersonal kan stödja föräldrar till barn med Downs syndrom och hur 

information kan ges för att underlätta för föräldrarna.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet från den genomförda studien vars syfte var att belysa upplevelsen av att vara 

förälder till ett barn med Downs syndrom tros vara av relevans för allmänsjuksköterskan. I 

studien framgår det att vårdpersonal många gånger inte vårdar utifrån ett livsvärldsperspektiv, 

vilket möjligtvis beror på en bristande kunskap. Således är det av stor vikt att 
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allmänsjuksköterskan har tillräcklig kunskap vilket förhoppningsvis kan reducera risken att 

tabubelägga och bidra till känslan av utanförskap. Det framgick inte i resultatet huruvida 

stödsamtal erbjöds då föräldrarna blivit varse diagnosen, vilket bör genomföras som rutin. 

Samtalen kan i bästa fall bidra till att föräldrarnas eventuella oro och sorg kan bemötas från 

allmänsjuksköterskans sida på ett sätt så att lidande lindras och hopp främjas. 

 

Slutsats 

Att skildra upplevelser är svårt och kan endast göras i viss utsträckning då dessa är subjektiva, 

men det går många gånger att finna mönster i de ord som uttrycks. Det uppmärksammades 

likheter i resultatet och det gick att se att upplevelserna många gånger följde en liknande 

process. Människor har en tendens att bygga upp förväntningar och att drömma om sådant 

som ännu inte inträffat. Drömmarna växer sig så starka att när utfallet blir något annat blir 

verkligheten svår att ta in. Föräldrarna beskriver situationen i samband med diagnosen som 

chockartad och med en sorg över det barn som inte kom. Så småningom inleds en process av 

acceptans samtidigt som föräldrarna inser vikten av att ta sig samman och finnas där för 

barnet.  

 

Många föräldrar beskriver att den stöttning som ges från anhöriga genererar gemenskap och 

att frånvaro av stöd leder till en känsla av utanförskap. För föräldrarna tycks framtiden oviss 

och innefattande av mycket oro. Vilka hälsobekymmer kommer barnet ha? När kommer 

barnet utvecklas? Kommer barnet kunna leva självständigt? All ovisshet landar många gånger 

i att livet får passera en dag i sänder och föräldrarna lär sig genom sina barn att leva i nuet.  

Livsvärlden tycks ändras och föräldrarna får andra perspektiv på livet och vad som är av 

värde, på riktigt. Vägen genom barnets liv tycks vara krokig och föräldrarna upplever många 

gånger blandade känslor av chock, lidande, glädje, hopp och kärlek. Kärleken till barnet 

beskrivs som något alldeles speciellt och kärleken som ges i gengäld från barnet ses som en 

drivkraft för föräldrarna. Det som till en början verkade skrämmande växer så småningom till 

något alldeles unikt och oersättligt. Livet blev inte precis så som det var tänkt, det blev 

annorlunda.  

 

 
And for the rest of your life, you will say "Yes, that's where I was supposed to go. That's what I had 

planned." And the pain of that will never, ever, ever, ever go away... because the loss of that dream is a 

very very significant loss. But... if you spend your life mourning the fact that you didn't get to Italy, you 

may never be free to enjoy the very special, the very lovely things ... about Holland. (Kingsley, 1987) 
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N = 18 

(18 

mammor) 

Mammorna berättar om att de både växt som personer i 

positiv mening men även att de blivit bättre mammor 

överlag efter att de fått ett barn med Downs syndrom. 

Mammorna vill sprida detta budskap så att det kan leda 

till en positiv inverkan på samhället.  

Hög 

Huiracocha, L., 

Almeida, C., 

Huiracocha, K., 

Arteaga, J., 

Arteaga, A., & 

Blume, S., 2017, 

Ecuador 

Parenting children 

with Down 

syndrome: 

Societal 

influences 

Syftet var att 

undersöka vilken 

påverkan en Downs 

syndromdiagnos 

haft på föräldrarna, 

i synnerhet hur 

diagnosen tagits 

emot och 

kommunicerats 

men även de 

efterföljande 

känslorna. 

 

 

 

Fokusgrupper 

+ fyra 

intervjuer  

N = 8 

(4 mammor 

och 4 

pappor)   

 

Föräldrarna påpekar effekterna av statusskillnader och 

brist på utbildning hos vårdgivare vilket lett till 

bristfällig kommunikation kring diagnosen. Även bristen 

i socialt stöd framgår och stigmatiseringen som finns 

kring barn med Downs syndrom och deras familjer. 

Detta påverkar föräldrarna i den mening att de inte 

utvecklar samma positiva känsla av att ha fått ett barn.  

Medel 

           



 
 

3(3) 
Kortchmar, E., 

Pinto de Jesus, M. 

C., & Barbosa 

Merighi, M. A., 

2014, Brasilien 

Experience of 

women with a 

school.age child 

with Down 

syndrome 

Syftet med studien 

var att försöka 

förstå 

erfarenheterna och 

förväntningarna hos 

kvinnor som hade 

ett barn med 

Downs syndrom i 

skolåldern (6-10 

år). 

Öppna 

intervjuer 

N = 10 

(10 

mammor)  

I studien framkom det faktum att mammorna hade ett så 

kallat karaktäristiskt beteende för mammor till barn med 

Downs syndrom. De syftar på att mammorna oroade sig 

för framtiden, kände sig stressade över att inte hinna 

med allt som skulle göras, samtidigt som de kände att de 

aldrig hann med sig själva i vardagen.  

Medel 

Kumiko, T., 

Yoko, Y., & 

Eriko, M., 2016, 

Japan 

Perceptions and 

Feelings of 

Fathers of 

Children With 

Down Syndrome 

Syftet var att 

erhålla information 

om familjers liv 

som har barn med 

Downs syndrom 

genom intervjuer 

med papporna. 

Fokusgrupps 

intervjuer 

N = 9 (9 

pappor)  

Samtliga pappor i studien berättar om de olika känslorna 

som dykt upp i och med diagnosen. Till en början var de 

upprörda över att deras barn fötts med Downs syndrom. 

När de sedan accepterade faderskapet kunde de hitta 

samband med andra familjer och hantera situationen. 

Medel 

Nunes, M. R., & 

Dupas, G. (2011, 

Brazilien 

Independence of 

children with 

Down syndrome: 

the experiences of 

families 

Syftet var att 

utveckla en 

teoretisk modell 

kring familjers 

erfarenheter av att 

ha ett barn med 

Downs syndrom i 

förskole- och 

skolåldern. 

Semistrukturer

ade intervjuer  

N = 21 

(oklart 

vilket kön)  

I studien finner de ett samband bland föräldrarna i att 

försöka hjälpa barnet till att bli så självständigt och 

autonomt som möjligt, detta görs dock genom olika sätt 

och teorier. Familjerna uppoffrar allt för sitt barns bästa 

då de vill att deras barn ska klara sig självständigt i 

framtiden.  

Medel 

Pillay, D., 

Girdler, S., 

Collins, M., & 

Leonard, H., 

2012, Australien 

'It’s not what you 

were expecting, 

but it’s still a 

beautiful journey': 

the experience of 

mothers of 

children with 

Down syndrome. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

upplevelsen av att 

vara mamma till ett 

barn med Downs 

syndrom. 

Fördjupade 

intervjuer 

N = 8  

(8 

mammor)  

I studien finner de mammor som är stressade över 

situationen över både barnets framtid, barnets 

utveckling, barnets hälsa och hur det ska gå ihop sig 

ekonomiskt. I studien pratar dem om det andliga stödet 

som varit av stor betydelse då de har ett barn med 

Downs syndrom. 
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