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Abstract 
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with a child who has Down syndrome, particularly with regard to the child's youth. The 

empirical data collected has been interpreted using Becker's (2006) theory of deviance, 

Goffman's (2001) theory of stigma and Goffman's (2009) theory of interaction in 

everyday social life. The parent are included in a general system of normality, just as 

any other member of society. The focus of the study is parent's acting in relation to 

normality and to the situation that the child's disability causes. Down syndrome results 

in a development disorder, which means that child's physical and mental development 

not always is in phase with each other. This causes an extension of the childhood and 

youth, which the parents in our study perceive as difficult. The difficulty lies among 

other things in that the child's development of independence differs from what is 

generally considered to be normal and that the parent's role in this development 

consequently also differs. The study shows that ideas of normality are constantly 

present in the parents' narratives.   
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Sammanfattning 
Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie om föräldrars erfarenheter av en vardag 

tillsammans med ett barn som har Downs syndrom, i synnerhet när det gäller barnets 

ungdomstid. Den insamlade empirin har tolkats med hjälp av Beckers (2006) teori om 

avvikelse, Goffmans (2001) teori om stigma samt Goffmans (2009) teori om interaktion 

i det vardagliga sociala livet. Föräldern ingår i ett allmänt system av normalitet, såsom 

övriga samhällsmedlemmar. Studiens fokus ligger på förälderns agerande utefter detta i 

förhållande till den situation som barnets funktionsnedsättning för med sig. Downs 

syndrom medför en utvecklingsstörning, vilket innebär att barnets kroppsliga och 

mentala utveckling inte alltid är i fas med varandra. En följd av detta är att småbarns- 

och ungdomstiden förlängs, vilket föräldrarna i vår studie upplever som en svårighet. 

Svårigheten ligger bland annat i att barnets självständighetsutveckling skiljer sig från 

det som i allmänhet anses vara normalt och därmed skiljer sig även förälderns roll i 

denna utveckling. Studien visar att föreställningar om normalitet ständigt är närvarande 

i föräldrarnas berättelser.  
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1. Inledning  

Vi har i denna uppsats valt att utgå från ett föräldraperspektiv då barnet har 

Downs syndrom och fokusera just på föräldrarna. Vi har tagit del av föräldrars 

berättelser om en vardag tillsammans med ett barn som har Downs syndrom och 

på så sätt sökt svar på vår forskningsfråga. Denna berör föräldraskap då barnet har 

Downs syndrom i förhållande till normalitet, i synnerhet under barnets 

ungdomstid.  

2. Bakgrund  

Vi kommer i detta kapitel att beröra olika aspekter av vårt forskningsämne. Vi 

kommer bland annat att ta upp föräldrars lagstadgade ansvar i förhållande till sina 

barn. Vi vill även ge en inblick i hur livssituationen för föräldrar till barn som har 

Downs syndrom och barnen själva kan se ut. Därför kommer vi att ta upp 

information om Downs syndrom och om utvecklingsstörning. 

År 2006 var drygt två miljoner personer i Sverige föräldrar till barn under 18 år 

(Lundström, K. 2007, s.32). Sedan år 1990 har det fötts mellan 80 000 – 124 000 

barn om året i Sverige (”Statistisk årsbok för Sverige 2009”, SCB). 

Föräldrabalken (SFS 1949:381, FB) fastslår alla barns rättigheter oavsett fysiska, 

psykiska och sociala förutsättningar samt vårdnadshavarens skyldigheter och 

ansvar. I FB kapitel 6 § 1 står det: 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 

skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får 

inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling.” 

FB kapitel 6 § 2 fastslår att barnets vårdnadshavare är ansvarig för barnets 

personliga förhållanden och ska se till att behoven ovan (SFS 1949:381, kapitel 6 

§ 1) blir tillgodosedda, vilket i praktiken innebär att det är vårdnadshavaren som 

har ansvar för barnets livssituation. Samma paragraf berättar även att 

vårdnadshavaren har ansvar för att se till så att barnet får den tillsyn som behövs 

med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter. Om 

vårdnadshavaren av någon anledning inte har möjlighet att tillgodose barnets 
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behov så har kommunen det yttersta ansvaret (SFS 2001:453 Socialtjänstlagen 

kapitel 2 § 2).  

Det finns cirka 38 000 personer i Sverige som har en utvecklingsstörning (FUB, 

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). 

Utvecklingsstörning är en begåvningsmässig funktionsnedsättning som ska ha 

uppstått före 16 års ålder och orsakas av hjärnskador (före, under eller efter 

födseln), kromosomavvikelser, genmutationer eller ärftlighet. Det finns tre grader 

av utvecklingsstörning – lindrig, måttlig och grav (Ottosson, 

Nationalencyklopedin).  

Utvecklingsstörning som beror på kromosomavvikelser kan oftast konstateras 

redan under graviditeten genom fosterdiagnostik. Den vanligaste 

kromosomavvikelsen vid utvecklingsstörning är att man har en extra kromosom, 

vilket ger upphov till Downs syndrom (a.a.) och den vanligaste enskilda orsaken 

till utvecklingsstörning är Downs syndrom (FUB). Sannolikheten att ett barn föds 

med Downs syndrom ökar med moderns stigande ålder (Annerén, Gottvall & 

Källén 2008). Det föds ungefär lika många barn som har Downs syndrom idag 

som för trettio år sedan, cirka tolv per 10 000 födslar. År 2007 aborterades 54,9 % 

av alla foster som hade konstaterad Downs syndrom (a.a., s.34). Trots detta har 

antalet barn som föds med Downs syndrom inte minskat de senaste decennierna, 

eftersom mödrarnas medelålder har höjts (a.a.).  

Bland personer som har Downs syndrom varierar graden av utvecklingsstörning, 

men det vanligaste är måttlig utvecklingsstörning. Downs syndrom orsakas av en 

kromosomrubbning. Därför påverkas den kroppsliga utvecklingen och det finns 

vissa kroppsliga kännetecken hos personer som har Downs syndrom. Exempelvis 

kan nacken och pannan vara avplanade, ögonen kan vara små och det finns ofta 

ett hudveck i den inre ögonvrån. Munhålan är ofta liten och därför kan tungan 

sticka ut mellan läpparna. Det karaktäristiska utseendet går ofta att känna igen 

redan vid födseln. Missbildningar av mag- och tarmkanal och hjärtfel är vanligt. 

Hormonella rubbningar är vanligare än hos personer utan Downs syndrom och det 

är även vanligare med minskad motståndskraft mot infektioner (Brun & 

Zetterström, Nationalencyklopedin).  

http://databas.bib.vxu.se:2104/search/hits.jsp?i_author_id=JOO
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Eftersom Downs syndrom är den vanligaste enskilda orsaken till 

utvecklingsstörning (FUB), så tycker vi att det är relevant att koncentrera oss på 

den typen av funktionsnedsättning. Downs syndrom medför kroppsliga 

kännetecken (Brun & Zetterström, Nationalencyklopedin). Därför undrar vi om 

detta bidrar till omgivningens bemötande och hur föräldrarna i sin tur möter detta.     

3. Problemformulering 

Medianåldern för personer som har Downs syndrom var i början av 1900-talet två 

till tre år (Baird & Sadovnik enligt Annerén, Hedov & Wester 1999). Den har 

sedan dess successivt stigit och år 1999 var medianåldern 57 år. Detta beror på en 

förbättrad medicinsk vård och att omgivningens syn på personer som har Downs 

syndrom har förändrats. Tidigare var det vanligt att placera barn och ungdomar 

som har en utvecklingsstörning på institution, men detta har förändrats (Annerén, 

Hedov & Wester 1999). Idag är samhället utformat på så sätt att det är föräldrarna 

som i första hand har ansvaret för barnen (FB kapitel 6 § 2). Endast då föräldrarna 

i undantagsfall inte kan ta hand om sitt barn skiljs de åt (Annerén, Hedov & 

Wester 1999), precis som i andra familjer (Norström & Thunved 2008).  

Det finns i samhället ett stödsystem. För att ta del av detta kan man exempelvis 

söka insatser genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 

1993:387, LSS) eller Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Vi tänker oss att 

biståndshandläggare som arbetar med barn och ungdomar som har 

funktionsnedsättningar ofta möter föräldrarna till dem, och att bemötandet blir en 

betydande del av yrkesrollen. Janson (1995) menar att det finns en risk för att de 

yrkesverksamma inom det professionella stödsystemet tar över för mycket av 

föräldrarnas ansvar. Det krävs att yrkesverksamma ser föräldrarna som en resurs 

och att föräldrarna ges de praktiska möjligheterna till att vara det, för att på bästa 

sätt kunna möta barnets behov (a.a.).  

Att bli förälder är en omtumlande upplevelse och en stor händelse i livet 

(Winnicott 1991). När barnet har en funktionsnedsättning upplevs det ofta som en 

traumatisk kris att bli förälder (Lundström, E. 2007). Gustavssons (1995) studie 

visar att vissa föräldrar till barn som har en utvecklingsstörning i ett inledande 

skede försöker definiera sitt föräldraskap. De erfar ett existentiellt dilemma och en 
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konflikt mellan ansvaret för barnet och sina övriga uppgifter i livet. Föräldrarna 

upplever utvecklingsstörningen som ett hot mot att barnet ska kunna leva ett gott 

liv, eftersom det i hög grad definieras som ett normalt liv (Gustavsson 1995).  

Det som i allmänhet anses vara normalt blir som ett rättssnöre och något som man 

vill uppnå för att vara som alla andra (Svensson 2007). Insatserna inom hälso- och 

sjukvården handlar delvis om att förebygga och upptäcka avvikelser hos barnet 

(Olin Lauritzen 1990), vilket är ett exempel på upprätthållelsen av det allmänna 

system av normalitet som Becker (2006) talar om. Målet med insatserna är att 

barnet ska utvecklas på ett så normalt sätt som möjligt, det vill säga normalt i 

statistisk mening – det som är vanligast. Om barnet visar tecken på avvikelse 

försöker sjukvården i möjligaste mån att återföra barnet till det normala, så att 

barnet avviker så lite som möjligt (Olin Lauritzen 1990). Normalitet ses som det 

friska och motsatsen blir det onormala och sjuka (Svensson 2007). Därför kan 

föräldrar till barn som har funktionsnedsättningar bli tvungna att konfrontera 

andra personers syn på barnet som mindre värt än ett barn utan fastställd diagnos 

(Lindblad 2005). Föräldrarna kan även få ett förändrat perspektiv på sina egna liv 

(Gustavsson 1995).  

Vi antar att de normer som finns i samhället, både gällande föräldraskap och hur 

en ungdom ”ska” vara, påverkar hur föräldrarna utformar sitt föräldraskap. 

Priestley (2003) beskriver den ungdomskultur som finns i samhället. Han talar om 

vad som är generellt för en ”normal” ungdom, det vill säga hur en ungdom enligt 

normerna ”ska” vara. Han talar även om ungdomar som har 

funktionsnedsättningar i relation till dessa normer.  

Ungdomars förberedelse inför vuxenlivet har i det moderna samhället förlängts 

och detta innebär att föräldraansvaret har utvidgats (Furstenberg enligt Priestley 

2003). Ett exempel på detta är att ungdomar bor kvar allt längre i föräldrahemmet. 

Flytten till ett eget hem förskjuts, bland annat eftersom många ungdomar efter 

gymnasiet studerar istället för att arbeta (Irwin & Bottero enligt Priestley 2003). 

Ungdomskulturen definieras av att ungdomarna konsumerar saker som hör till 

fritiden, till exempel modekläder och musik. Ungdomar som har någon typ av 

funktionsnedsättning har inte samma tillgång till detta sätt att konsumera eller till 
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att delta i aktiviteter. De har därmed inte samma möjligheter till att uttrycka sin 

egen stil och delta i ungdomskulturen. Det har skapats egna kulturer för personer 

som har någon funktionsnedsättning. Dessa kulturer erbjuder ungdomar som har 

funktionsnedsättningar stöd åt identiteten som funktionsnedsatt, men inte stöd åt 

identiteten som ungdom (Priestley 2003). 

Vi har hittat litteratur som allmänt berör ungdomars väg in i vuxenlivet 

(exempelvis Kåks 2007), men vi har inte hittat så mycket litteratur som tar upp 

huruvida samma väg för personer som har en utvecklingsstörning ser annorlunda 

ut. Det finns litteratur som fokuserar på föräldrars upplevelser när de får beskedet 

om att deras barn har en utvecklingsstörning och som handlar om småbarnstiden 

(exempelvis Lundström, E. 2007). Det finns dock inte lika mycket litteratur som 

berör huruvida föräldrarollen utvecklas eller förändras i takt med att barnet blir 

äldre och allt mer bör frigöra sig från sina föräldrar.  

Vi förväntar oss att den typ av funktionsnedsättning som Downs syndrom medför 

föranleder andra behov hos barnet än hos barn som inte har en fastställd diagnos. 

Vi förväntar oss att detta leder till att de krav som i vardagen ställs på föräldrar till 

barn som har Downs syndrom skiljer sig från de krav som ställs på föräldrar till 

barn utan fastställd diagnos. Litteraturen (exempelvis Kearney & Griffin 2001 

samt Lundström, E. 2007) antyder att det finns betydande skillnader mellan hur 

föräldrar till barn som har Downs syndrom och föräldrar till barn utan fastställd 

diagnos upplever småbarnstiden. Därmed förväntar vi oss att det finns skillnader i 

föräldraskapets utformande även senare i barnets liv. Eftersom en 

utvecklingsstörning innebär en försening av den kognitiva utvecklingen 

(Ottosson, Nationalencyklopedin), så utgår vi från att skillnaden mellan en person 

som har en utvecklingsstörning och en person utan fastställd diagnos blir mer 

påtaglig med stigande ålder. Av dessa anledningar anser vi att det är viktigt att 

belysa upplevelserna som föräldrar till barn som har Downs syndrom har av 

barnens ungdomstid.  

Föräldrar till barn som har Downs syndrom lever med vetskapen att deras barn av 

omgivningen definieras som annorlunda gentemot andra barn. Vi antar att 

föräldrarna är måna om att barnen ska leva ett så normalt liv som möjligt. 

http://databas.bib.vxu.se:2104/search/hits.jsp?i_author_id=JOO
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Samtidigt är de en del av det allmänna normsystemet som enligt Becker (2006) 

finns och är därmed medskapare till att barnen definieras som onormala. Vi antar 

att detta kan leda till en speciell situation, och vi undrar hur föräldrarna hanterar 

denna.  

4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur agerandet hos föräldrar till barn som 

har Downs syndrom ingår i konstruktionen av normalitet, i synnerhet när det 

gäller barnens ungdomstid. 

5. Frågeställningar 

1. Vad betyder bilden av det ”normala” barnet för föräldrarnas sätt att utforma sitt    

    föräldraskap?  

2. Hur ser föräldrarna på sin egen roll i den process som utgör barnets 

      självständighetsutveckling? 

6. Tidigare forskning 

Vi kommer i detta kapitel främst att utgå från nedanstående forskning. Den berör 

föräldrars erfarenheter då barnet har Downs syndrom. Nedan återges den 

information som vi tycker är relevant för att rama in föräldraskap då ungdomar 

har Downs syndrom. Kearney och Griffin (2001) har gjort en kvalitativ 

intervjustudie som undersöker föräldrars upplevelse av att ha barn som har en 

utvecklingsstörning. Olin (2003) har gjort en kvalitativ undersökning om när 

ungdomar som har utvecklingsstörning flyttar hemifrån. Studien gjordes 

huvudsakligen genom deltagande observationer och intervjuer bland annat med 

föräldrar till ungdomar, främst mödrar. E. Lundström (2007) har gjort en 

kvalitativ undersökning om upplevelsen av föräldraskap när barnet har en 

funktionsnedsättning. Hon har gjort en intervjustudie med föräldrar till barn som 

har olika typer av funktionsnedsättningar, bland annat Downs syndrom.  

6.1 Föräldraskap och social position 

Att bli förälder medför att en persons värderingar förändras och leder till personlig 

mognad. Då någon blir förälder till ett barn förflyttas den sociala positionen från 
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att ha varit man eller kvinna till att också bli förälder. Detta medför ofta att 

kontakten med familj och övrigt socialt nätverk förändras, eftersom personerna 

har en annan position än tidigare och genom barnet får en högre status. Barnet 

medför ansvar och krav, vilket förflyttar uppmärksamheten från partnern till 

barnet. Tiden för att vårda parrelationen blir därmed mindre (Bekkengen 2002). 

Det är föräldrarnas ansvar att genom att träna barnet se till att det anpassar sig till 

omgivningen och blir en god samhällsmedborgare (Nikolova 2001).  

6.2 Beskedet om diagnosen  

I E. Lundströms (2007) studie berättade några föräldrar till barn som har Downs 

syndrom att beskedet om barnets diagnos kom helt oväntat, medan andra berättade 

att det kom som en bekräftelse på deras misstankar. Trots olika omständigheter 

kring förlossningen kom beskedet som ett hårt slag för samtliga föräldrar. En del 

upplevde att de under graviditeten skapat sig en vision om hur det är att vara 

förälder och att det var svårt att gå ifrån den visionen. Det blev en annan situation 

än de hade tänkt sig. Flertalet av föräldrarna upplevde motstridiga känslor. De 

befann sig i en situation som de inte hade önskat, men samtidigt hade de blivit 

föräldrar och var på så sätt i den situation de hoppats på. Många upplevde att de 

blev inkastade i en värld som de inte kände till. Även om de sedan tidigare kände 

till själva diagnosen var det svårt att förstå vad det skulle innebära för barnet och 

familjen. Föräldrarna brottades med frågan ”Hur kunde detta hända?” (a.a.).  

Den första reaktionen hos flera av föräldrarna var att de kände sig främmande 

inför barnet, att de ville lämna bort det eller önskade att det skulle dö. Tankarna 

upplevdes vara förbjudna och ledde till skuldkänslor. Andra föräldrar reagerade 

på motsatt sätt, de ville ta hand om barnet och skydda det från omvärlden. För att 

hantera och bemästra situationen använde någon förälder till exempel fysisk 

närhet till barnet för att få positiva känslor för det. De sökte även stöd och hjälp 

hos sina egna föräldrar (a.a.). 

6.3 Omgivningens reaktioner 

Föräldrarna i Kearney och Griffins (2001) studie berättade att de nästan 

uteslutande fick negativa reaktioner från personer i omgivningen. Föräldrarnas 

optimism och glädje över barnets framsteg blandades med åsikter från personer i 
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omgivningen. Föräldrarna berättade att de kände en blandning av tvivel, glädje, 

sorg, hopp och hopplöshet (Kearney & Griffin 2001). En del av mödrarna i E. 

Lundströms (2007) studie berättade att den växande glädjen över barnet hjälpte 

till att möta sorgen.  

Samtidigt som respondenterna i Kearney och Griffins (2001) studie upplevde en 

innerlig glädje och kände stark kärlek till barnet, så ställdes detta hela tiden i 

förhållande till andra personers känslor och tankar kring barnet. Flera föräldrar i 

E. Lundströms (2007) studie menade att det enligt den attityd som finns hos 

personer i omgivningen är en skam att få ett barn som är annorlunda. Föräldrarna 

upplevde det svårt att möta sina egna fördomar hos andra personer. Deras önskan 

att personer i omgivningen skulle acceptera barnet beskrevs som en kärlekskamp 

för barnet. Föräldrarna försökte anpassa sig till de nya förutsättningar i 

föräldraskapet som barnets funktionsnedsättning gav. Till en början sågs 

diagnosen som ett hinder för relationen med barnet, men barnets personlighet 

trädde med tiden fram. Då hamnade diagnosen i bakgrunden och blev mindre 

väsentlig. Föräldrarna beskrev ofta barnet som unikt med positiva förtecken (a.a.). 

En förälder berättade att den glädje man känner som förälder definieras utifrån 

barnets egna förutsättningar. Föräldrarna hade drömmar och framtidstro för barnet 

och en av dem menade att varje litet framsteg är en seger och värt att vara glad 

över (Kearney & Griffin 2001).   

Enligt Kearney och Griffins (2001) studie tyckte personer i omgivningen synd om 

föräldrar som fått ett barn som har en funktionsnedsättning. Därför fick 

föräldrarna ständigt tampas med sådana åsikter och försöka övertyga dessa 

personer om att deras barn var en källa till glädje. Detta sågs i sin tur av vissa 

personer i omgivningen som att föräldrarna inte hade förstått eller velat inse att 

deras barn var onormalt och att de levde i en sorts förnekelse av verkligheten 

(a.a.). E. Lundström (2007) beskriver olika sociala förluster som föräldrarna 

upplevde. En del föräldrar kände att det fokuserades mycket på barnets diagnos 

istället för på det lilla barn som fötts. Föräldrarna fick erfara hur vänner försvann 

och kände att de ställdes utanför de verksamheter som ordnas för föräldrar i 

allmänhet, exempelvis öppen förskola. Samtidigt upplevdes det som något positivt 

att träffa andra föräldrar till barn som har funktionsnedsättningar, och det sågs 
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som en social vinst att hamna i detta nya sammanhang. Eftersom alla hade 

liknande erfarenheter av vardagen kunde man ha stöd av varandra (Lundström, E. 

2007).  

6.4 Mötet med samhällets stödsystem  

Flera föräldrar tyckte att den största skillnaden mellan att vara förälder till ett barn 

som har en funktionsnedsättning jämfört med andra barn var att det är så många 

kontakter med professionella (a.a.). Respondenterna i Kearney och Griffins (2001) 

studie kritiserade omgivningen och framför allt de yrkesverksamma som de kom i 

kontakt med. De ansåg att de yrkesverksamma hade en alltför negativ syn på 

situationen och bara fokuserade på begränsningar istället för på möjligheter. 

Föräldrarna uppfattade en attityd som sa ”Bättre lycka nästa gång, nästa barn 

kommer säkert inte att bli utvecklingsstört”
1
 (a.a.). Flera föräldrar upplevde en 

svårighet att lita på sin egen förmåga när det är ett så stort antal professionella 

experter inblandade (Lundström, E. 2007). Föräldrarna berättade att de fått lära 

sig att lita på sina egna bedömningar kring barnets situation och att inför de 

professionella poängtera det positiva med barnet (Olin 2003). Några av 

föräldrarna menade att utan hopp finns bara förtvivlan kvar, de blev påverkade av 

de attityder som de upplevde fanns bland personer i omgivningen.  Till en början 

trodde därför även föräldrarna att deras barn inte innebar något annat än problem 

och sorg. Föräldrarna berättade dock om sina erfarenheter av sin livssituation 

tillsammans med ett barn som har en utvecklingsstörning i positiva ordalag. De 

berättade att de hade stärks till att bli bättre människor i och med den nya 

livssituationen. De hade fått omvärdera vissa saker i livet och kände sig lyckliga 

över varje litet framsteg som deras barn gjorde. De pratade om sina barn med 

glädje och var stolta över dem (Kearney & Griffin 2001).  

Respondenterna i Olins (2003) studie poängterade vikten av att få praktisk hjälp 

och emotionellt stöd från omgivningen. De tyckte dock att det var jobbigt att i 

vardagslivet vara i behov av stöd från omgivningen och kände sig därför sårbara. 

                                                           
1 Vår fria översättning. Originaltext: “… so much writing off, so much rejection. Yes, yes 

you have given birth and this is actually a reject child. ‘Try for another one’ they say 

almost immediately (Amanda)” (Kearney & Griffin 2001, s. 586). 
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Mödrarna berättade att deras möjligheter till att förvärvsarbeta förminskades när 

de fick sitt barn. Barnets omsorgsbehov var så stort att vardagslivet inte hade 

fungerat annars, trots hjälp från personer i omgivningen och samhällets 

stödsystem. Mödrarna upplevde dock inte det minskade förvärvsarbetandet som 

något betungande, utan konstaterade hur situationen såg ut och agerade utifrån 

den. De menade att även andra barn kräver omsorgstid utifrån sina förutsättningar. 

Respondenterna berättade också att de tyckte att uppväxten för alla deras barn, 

inklusive det barn som har en utvecklingsstörning, hade varit liknande (Olin 

2003).  

6.5 Barnens ungdomstid 

Det finns olika händelser som i allmänhet ses som viktiga när en person ska träda 

in i vuxenlivet och bli självständig. Sådana händelser kan vara att flytta hemifrån, 

välja utbildning, resa och få barn. Övergångsprocessen mellan barndom och 

vuxenliv utgörs av dessa olika faser och pågår med målet att kunna uppnå så stor 

självständighet som möjligt (Kåks 2007).   

Det finns ett av samhället definierat ideal angående vad som är en bra uppväxttid 

för ungdomar (a.a.). Mödrarna i Olins (2003) studie menade att det var svårt för 

deras barn (som har en utvecklingsstörning) att i tonåren på egen hand göra något 

utanför hemmet. De saknade ofta vänner som kan fungera som lockelse att prova 

nya saker och därmed upptäcka vuxenlivet. För att kompensera det här försökte 

mödrarna att få ungdomen att komma ut på olika organiserade aktiviteter. Enligt 

Olin (2003) upplever föräldrar till barn utan funktionsnedsättningar ofta en ökad 

frihet och ett minskat praktiskt föräldraansvar ju äldre barnen blir. Detta gjorde 

dock inte mödrarna till ungdomar som har en utvecklingsstörning, vilket till viss 

del berodde på att ungdomarna inte hade några vänner och att mödrarna fick inta 

den rollen (a.a.).  

E. Lundström (2007) tar i sin studie upp respondenternas lärdomar av att vara 

förälder till ett barn som har Downs syndrom. En del av föräldrarna tyckte att de 

hade fått en ny beredskap och en styrka inför att det inte alltid går enligt planerna, 

eftersom de hade varit med om att livet inte alltid blir som man hoppats på. Vissa 

tyckte att andra svårigheter i livet inte fick lika stora proportioner som tidigare. 
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Flera av föräldrarna uppgav att situationen som innebär att vara förälder till ett 

barn som har en funktionsnedsättning medförde ökade krav på föräldraskapet. 

Exempelvis skiljde sig barnets utvecklingstakt från andra barns vilket krävde att 

föräldrarna hade större tålamod (Lundström, E. 2007).  

6.6 Slutsatser från tidigare forskning 

En övergripande slutsats från ovanstående forskning är att föräldraskap när barnet 

har Downs syndrom innebär en annorlunda situation än det som i allmänhet ses 

som normalt. Blivande föräldrar har förväntningar på sitt kommande liv 

tillsammans med det nyfödda barnet. De utgår från en bild av barnet och 

föräldraskapet som grundar sig i det som i allmänhet anses vara normalt. Det är 

tydligt att förväntningarna hos föräldrarna blir omkullkastade när de får beskedet 

om att barnet har Downs syndrom. Den oväntade situationen kan leda till 

motstridiga känslor hos föräldrarna. De upplever en glädje över barnet samtidigt 

som det finns en sorg över att barnet har Downs syndrom och därmed avviker från 

den allmänna bilden av hur ett barn ska vara. Föräldrarna tvingas in i en situation 

som de inte förutsett och som medför nya förutsättningar. De måste på något sätt 

hantera sina egna känslor, bemötandet från personer i omgivningen samt 

kontakter med yrkesverksamma. Barnets funktionsnedsättning medför olika 

negativa konsekvenser. Trots det ser föräldrarna barnet utifrån dess egna 

förutsättningar och kan glädjas utifrån de framsteg som barnet gör.  

7. Teoretiska perspektiv  

Vi har utgått från tre teorier i analysen av den empiri som samlats in under vår 

intervjustudie. Becker (2006) beskriver och förklarar fenomenet avvikelse, hur 

individer av personer i omgivningen definieras som avvikare och mekanismerna 

bakom denna process. Goffmans (2001) teori handlar om stigma och hur 

stigmatiserade personer blir bemötta, samt hur de i sin tur bemöter reaktioner från 

personer i omgivningen. Den andra teorin av Goffman (2009) som vi har använt 

handlar bland annat om interaktion i det vardagliga sociala livet.  

7.1 Beckers teori om avvikelse 

Det finns olika sätt att definiera begreppet avvikelse. Enligt den statistiska 

definitionen är allt som skiljer sig för mycket från genomsnittet avvikande. Detta 
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synsätt definierar avvikelse utan att beakta omgivningens värderingar. Den 

definition som bygger på medicinska begrepp är vanligare. Enligt denna syn är 

människan sund när hon fungerar effektivt och inte känner obehag. Det finns dock 

många olika åsikter om vad som är sunt. Avvikelse från detta är något sjukligt. 

Detta synsätt placerar avvikelsens uppkomst till individen och den 

bedömningsprocess som Becker (2006) anser vara central förbises (Becker 2006).  

Det relativistiska sociologiska synsättet definierar avvikelse som att personen i 

fråga inte följer gruppens regler. Detta synsätt ligger nära Beckers (2006) eget. 

Han anser att avvikelse är något som skapas av personer i omgivningen. Det är 

troligt att de flesta människor har impulser till avvikande beteende, men lyckas 

hejda dem genom att tänka på de konsekvenser som beteendet i fråga skulle kunna 

ge. Det går inte att veta om en handling kategoriseras som avvikande förrän andra 

människor har visat sin reaktion på den. En del av en persons utveckling är att lära 

sig vedertagna normer. Becker (2006) definierar en avvikande person som ”den 

som avviker från gruppregler”. Själva avvikelsen är inte en egenskap hos den 

handling som personen begår, utan en följd av att andra personer i gruppen 

tillämpar regler på personens handling. Beckers (2006) teori fokuserar därför inte 

på avvikarens personliga och sociala egenskaper, utan på den process genom 

vilken han/hon av gruppen blir uppfattad som avvikare. Teorin fokuserar även på 

personens egna reaktioner på denna bedömning (a.a.).  

I alla sociala grupper finns det regler som definierar vissa handlingar och 

beteenden som korrekta och andra som felaktiga. Gruppen upprättar dessa sociala 

regler och försöker vid vissa omständigheter och tillfällen att driva genom dem. 

Reglerna skapas av informella överenskommelser inom gruppen och upprätthålls 

genom att den som bryter mot en regel får erfara olika negativa konsekvenser. 

Alla som ingår i den grupp som regeln är tänkt att gälla för har som uppgift att se 

till att reglerna följs. På så sätt hålls regeln vid liv. Den person som bryter mot 

regeln ses av gruppen som avvikande och som en särskild sorts person. Hur pass 

avvikande en person är beror på i hur stor omfattning som gruppens medlemmar 

anser att han/hon är olik dem. Att gå med i en organiserad avvikargrupp gör att 

man befäster avvikaridentiteten (a.a.).  
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Handlingar som bryter mot sociala regler är inte automatiskt avvikande, utan det 

förekommer en process i vilken gruppen avgör huruvida en handling är 

avvikande. Denna bedömningsprocess är föränderlig och de regler som beteende 

bedöms efter är inte självklara. I ett samhälle finns det ett flertal olika grupper 

med olikartade regler, vilket innebär att en person kan följa en viss grupps regler 

och samtidigt bryta mot de som finns i en annan grupp. Det som är avvikande i 

viss en grupp behöver alltså inte vara det i en annan. Hur gruppen reagerar på en 

viss handling kan även variera över tid. Samma handling kan ge olika reaktioner 

vid olika tillfällen, även om samma person utför den. Gruppens reaktion beror på 

vem det är som utfört handlingen och vem som anser sig lidit skada av den. Det är 

också så att regler tillämpas i större utsträckning på vissa personer än på andra. Ett 

exempel på detta är att det förekommer att juridiska regler i form av lagar 

tillämpas olika på ljushyade och mörkhyade personer (Becker 2006).   

7.2 Goffmans teori om stigma 

Stigma är en egenskap som personer i omgivningen definierar som negativ och 

som därför blir starkt ogynnsam för individen. Stigma innebär att personer i 

omgivningen definierar individen utifrån denna egenskap. Därför kommer andra 

egenskaper hos personen lätt i skymundan. Den stigmatiserade individen tillåts 

endast att definiera sig med den grupp som delar egenskapen i fråga och tillåts 

inte tillhöra några andra grupper. Personens verkliga grupp anses alltså vara den 

grupp där andra personer med samma avvikelse befinner sig, oavsett andra 

positiva egenskaper. Alla i gruppen tvingas underkasta sig samma typer av 

negativa konsekvenser. Det finns därmed stora fördelar för de individer som anses 

vara normala (Goffman 2001).  

På grund av att olika egenskaper värderas på olika sätt i olika sociala 

sammanhang så kan en person vara stigmatiserad i en kontext, men behöver 

nödvändigtvis inte vara det i en annan. Det är alltså inte egenskapen i sig som är 

”fel”, utan omgivningen som definierar den på så sätt. Därför kan en egenskap 

som anses vara negativ i en grupp fungera som en bekräftelse på en 

grupptillhörighet i en annan grupp, exempelvis i en intresseorganisation. Att ha ett 

stigma innebär att vad Goffman (2001) kallar ”normala” personer på olika sätt 

särbehandlar den stigmatiserade personen. Det gör att han/hon har mindre chans 
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att få vara med i gemenskapen på lika villkor. Vid tillfällen då en stigmatiserad 

person och ”normala” personer befinner sig i samma sällskap, så har den 

stigmatiserade personen i allmänhet en känsla av osäkerhet kring hur han/hon blir 

identifierad och en känsla av att bli ifrågasatt. Även till synes obetydliga 

handlingar som den stigmatiserade personen utför kan eventuellt uppfattas som 

tecken på stigmat. Att ha ett stigma innebär inte bara att personen blir behandlad 

annorlunda, utan även att personen förväntas bete sig på ett visst sätt (Goffman 

2001).   

Det finns olika typer av stigma, bland annat kroppsliga missbildningar och 

stigman som beror på till exempel alkoholism, arbetslöshet eller psykisk ohälsa. 

En avvikelse kan således vara antingen synlig eller icke synlig, eller båda delar. 

En person som har en osynlig avvikelse kan själv bestämma om personer i 

omgivningen ska få veta något om den eller ej. Om personen väljer att avslöja att 

han/hon har icke önskvärda egenskaper, så gör han/hon ändå ansträngningar för 

att mildra effekten av stigmat så att det inte ska ge onödigt stora konsekvenser. 

Stigma bör enligt Goffman (2001) ses som en social process som hela tiden finns 

närvarande. I den sociala processen finns två motsatta sidor – de normala och de 

stigmatiserade. De flesta individer kommer någon gång i sitt liv och i något 

sammanhang att hamna mer åt den stigmatiserade sidan än åt den andra (a.a.).  

Det finns hjälpmedel för att underlätta negativa effekter av exempelvis en 

funktionsnedsättning. Hjälpmedlen ses som symboler för stigmat, vilket gör att 

många stigmatiserade personer så långt det går försöker klara sig utan dem. Det 

finns en mängd olika åsikter angående hur den stigmatiserade personen bör se på 

sig själv och hur personen bör agera. Ju mer lik de normala personerna en 

stigmatiserad person kan vara och ju mer han/hon kan förknippas med dem, desto 

mer kommer han/hon att uppleva sig själv som icke-stigmatiserad. Även personer 

i omgivningen kan då se individen som lite mindre stigmatiserad. Det gäller dock 

för den stigmatiserade personen att komma ihåg att han/hon är annorlunda och 

inte överutnyttja de eventuella fördelar som mer acceptans från personer i 

omgivningen kan ge. Samtidigt som den stigmatiserade personen ser sig själv som 

vem som helst, så betraktar både personen själv och personer i omgivningen 
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honom/henne som avvikande i viss grad. Det medför alltså en inre motsägelse för 

den stigmatiserade individen (Goffman 2001).  

Varje stigmatiserad person måste lära sig att leva med stigmat och finna sig 

tillrätta med det. Det blir en socialiseringsprocess som bland annat innefattar att 

lära sig vad personer i omgivningen har för inställning till stigmat och vilka 

konsekvenser det innebär att leva med det. Personer med liknande stigman 

tenderar att ha liknande erfarenheter kring denna process. En person kan även bli 

stigmatiserad längre fram i livet. I sådana fall har personen redan innan lärt sig 

hur förhållandet mellan de normala och den stigmatiserade gruppen i fråga är, 

men blir senare i livet tvungen att se sig själv som avvikande istället för att 

tillhöra de normala. Detta blir särskilt svårt eftersom personerna vet hur den 

aktuella stigmatiserade gruppen blir sedd och behandlad, och vet därför vad 

han/hon har att vänta sig.  Dessa personer kan ha svårt att bygga upp en ny 

identitet med ett nytt självförtroende och kan istället snarare se ner på sig själva 

som avvikare (a.a.). 

Det finns organisationer för personer som har olika sorters stigman. En uppgift för 

dessa organisationer är att fungera som representanter för gruppen och att ge en 

bild till de normala hur det är att ha stigmat. På så vis hoppas man nå en större 

förståelse för sin situation (a.a.). 

7.3 Goffmans teori om interaktion i det sociala livet 

När individer kommer i kontakt med varandra försöker de skaffa sig information 

om den andre parten, eller använda den information de redan har, för att definiera 

situationen och ta reda på vad de kan förvänta sig av varandra. På så sätt får de 

reda på hur de bör uppträda för att få den andre parten att reagera på ett önskvärt 

sätt. Vid mötet med en okänd person så kan det gå att få ledtrådar utifrån 

hans/hennes utseende och beteende, som möjliggör tillämpning av tidigare 

erfarenheter av liknande personer. En individ kan för att styra andra människors 

definition av situationen påverka vilken information och vilket intryck de får av 

honom/henne. Goffman (2009) utgår från att en individ har en mängd olika motiv 

till att försöka kontrollera det intryck som andra människor får av mötet med 

honom/henne. Individen kan välja att uttrycka sig på ett sätt som gör att de andra 
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oombett handlar på ett för honom/henne önskvärt sätt, exempelvis kanske 

personen vill att de andra ska få en positiv uppfattning om honom/henne. En 

person har en bild av sig själv och sin situation som han/hon vill förmedla till den 

andra parten. Därför måste individerna välja vad de berättar i mötet så att rätt 

information kommer ut. Det finns alltid hemligheter som är oförenliga med denna 

bild och som personen i längsta möjligaste mån försöker dölja (Goffman 2009).  

Varje individ har särskilda sociala egenskaper och har rätt att förvänta sig att 

andra människor ska behandla honom/henne på ett sätt som utefter dessa 

egenskaper är lämpligt. En individ som utger sig för att ha vissa sociala 

egenskaper bör också inneha dem. Andra människor har alltså rätt att vänta sig att 

en person är den som han/hon utger sig för att vara. Detta medför en moralisk 

press på dem att de ska behandla individen på det sätt som de personer som har 

sådana sociala egenskaper har rätt att vänta sig (a.a.). 

En individs beteende anpassas och formas för att passa de förväntningar och 

förutsättningar som i samhället finns på honom/henne. Det finns därför tendenser 

till att individen ger andra människor intryck som är förskönade. När en individ 

möter andra individer kommer de vedertagna normerna att illustreras i 

hans/hennes beteende. Personer i omgivningen värderar individens beteende och 

handlingar, och han/hon försöker därför att uppfylla normerna för att ge ett bra 

intryck. För att en individ i mötet med andra människor ska nå upp till normerna 

måste han/hon avstå från eller dölja handlingar som inte stämmer överens med 

normerna. Olämpligt uppträdande sker istället i hemlighet (a.a.).   

8. Metod 

Vi kommer i detta kapitel bland annat att redogöra för de metoder som vi har 

använt oss av i studien, samt hur vi praktiskt har gått till väga för att uppnå 

studiens syfte. Vi kommer även att beskriva de etiska överväganden som vi har 

gjort. 

8.1 Metodval 

Kvalitativa och kvantitativa metoder lämpar sig olika väl beroende på vilka frågor 

som ska belysas i den aktuella studien. Den kvalitativa metoden är lämplig att 

använda sig av i undersökningar vars syfte är att tydliggöra en nyanserad 
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verklighet, och förstå hur människor tolkar och förstår sin verklighet. Kvalitativ 

metod är användbar när studien ämnar undersöka sambandet mellan individ och 

kontext, eftersom den möjliggör ett hänsynstagande till att individen befinner sig i 

ett visst sammanhang (Jacobsen 2007). Vi vill i vår studie undersöka de 

erfarenheter som föräldrar till ungdomar som har Downs syndrom har kring 

föräldraskapet. Därför anser vi det vara lämpligt att välja kvalitativ metod. 

Det finns olika typer av kvalitativa metoder, exempelvis intervjuer. Det är 

lämpligt att genomföra intervjuer när studien syftar till att undersöka hur individer 

eller grupper tolkar och förstår ett visst fenomen (a.a.). Vi har använt oss av öppna 

intervjuer och har även dragit vissa slutsatser som grundar sig i observationer vid 

intervjutillfällena. Öppna intervjuer utmärks av att samtalet kretsar kring i förväg 

bestämda teman utan begränsningar av vad som får sägas. Det är vanligt att öppna 

intervjuer är mer eller mindre strukturerade i någon form, till exempel att 

undersökaren före intervjun har bestämt vilka teman som ska tas upp (a.a.). På 

detta sätt har vi gått till väga och under intervjun gjordes inga begränsningar av 

innehållet i de olika temana.
2
  

Vid vetenskapliga studier finns det olika sätt att förhålla sig till samspelet mellan 

empiri och teori (Alvesson & Sköldberg 2008). Vi anser att vi i vår studie i 

huvudsak har utgått från ett abduktivt förhållningssätt. I den abduktiva metoden 

utgår undersökaren från de uppgifter som respondenterna lämnar, men bortser inte 

helt från teoretiska antaganden. Under forskningsprocessen relaterar undersökaren 

till studiens empiriska data och tolkar samtidigt empirin utifrån teori. 

Undersökaren växlar alltså mellan teori och empiri och omtolkar dem efter hand 

utefter varandra (a.a.). Vi utgick vid forskningsprocessens början från idéer om 

normalitet i förhållande till personer som har Downs syndrom. Utifrån detta 

formulerade vi en forskningsfråga och därefter intervjuteman. Vi formulerade 

intervjutemana på ett öppet sätt, för att i så stor omfattning som möjligt undvika 

att resultatet av studien skulle komma att formas av de idéer som vi redan hade 

om normalitet. Vi är dock medvetna om att dessa föreställningar kan ha påverkat 

utformningen av intervjutemana. Vi var fram till intervjustudiens avslut öppna för 

                                                           
2 Se temamall för intervjutillfällena i bilaga 1.  
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att de teorier om normalitet som vi läst inte nödvändigtvis skulle vara de som bäst 

lämpade sig att tillämpa för att förstå empirin. Under sådana omständigheter 

skulle vi inte ha varit främmande för att söka efter andra, mer lämpliga teorier.  

8.2 Urval  

För att uppnå studiens syfte intervjuade vi föräldrar till ungdomar i åldern 13-25 

år som har Downs syndrom. Anledningen till att vi valde föräldrar till barn i 

denna åldersgrupp är vi ville att de skulle ha en relativt lång erfarenhet av olika 

aspekter av barnets självständighetsutveckling, och av det system av normalitet 

som Becker (2006) talar om. De flesta av respondenterna har fler barn än det barn 

som har Downs syndrom. Respondenterna är bosatta i tre olika kommuner i södra 

Sverige och i de flesta fall bodde barnet som har Downs syndrom vid intervjuns 

genomförande i föräldrahemmet.  

Vi såg främst två tänkbara tillvägagångssätt för att komma i kontakt med möjliga 

respondenter. Ett sätt var att kontakta personal på en offentlig myndighet och be 

dem att bistå oss i den inledande kontakten med möjliga respondenter. Nackdelen 

med detta tillvägagångssätt tror vi kan vara att de möjliga respondenterna kan 

uppleva det ojämna maktförhållandet som finns närvarande mellan myndighet och 

klient (Swärd & Starrin 2006). Risken finns därför att de känner sig pressade till 

att delta i studien. För att undvika maktaspekten såg vi ett annat tillvägagångssätt i 

att kontakta brukarorganisationer. Nackdelen med detta sätt tror vi dock kan vara 

att urvalsgruppen skulle bli mer likartad. Vi antar att ett engagemang i en 

brukarorganisation kan påverka den syn som personen har på den situation som 

innebär att vara förälder till ett barn som har Downs syndrom. Vi var måna om att 

få en spridning i urvalet och gjorde därför bedömningen att det övervägde en 

eventuell upplevelse av ett utövat ojämnt maktförhållande hos de möjliga 

respondenterna. Av den anledningen kontaktade vi i första hand en 

brukarorganisation i södra Sverige och fick på så sätt kontakt med fyra 

respondenter som ville delta i vår studie. Därefter kontaktade vi en kommunal 

skoltjänsteman med personkännedom i södra Sverige och fick på så sätt kontakt 

med ytterligare tre respondenter. Innan intervjustudiens slutförande tänkte vi 

hantera eventuellt bortfall genom att ta ytterligare kontakter med den aktuella 
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brukarorganisationen och även andra myndigheter. Inget bortfall förekom dock i 

vår studie.  

Vi ville intervjua både fäder och mödrar från olika familjer för att få en allmän 

bild av föräldraskap då barnet har Downs syndrom. Därför valde vi att se våra 

respondenter som en enhet och inte fokusera på eventuella skillnader inom 

gruppen, såsom eventuella könsskillnader. Av de sju respondenter vi intervjuade 

är tre fäder och fyra mödrar. Vi valde att intervjua respondenterna enskilt 

eftersom vi ville ta del av varje enskild förälders berättelse. Nackdelen med detta 

är att den enskilda föräldern skulle kunna ha upplevt sig vara i underläge eftersom 

vi var två personer som genomförde intervjuerna. Vi såg dock en fördel i att 

intervjua endast en förälder per barn, eftersom vi förväntade oss att en eventuell 

gruppintervju kunde medföra svårigheter att hitta en tid där det var praktiskt 

möjligt för båda föräldrarna att närvara.  

8.3 Studiens genomförande  

8.3.1 Kontakt med respondenter genom en brukarorganisation 

För att få hjälp med att komma i kontakt med respondenter till intervjustudien 

kontaktade vi en brukarorganisation i södra Sverige via e-post. På så sätt fick vi 

kontakt med en av de aktiva medlemmarna i organisationen. Kontakten skedde 

fortsättningsvis både via e-post och telefonledes. Vi berättade om våra idéer kring 

studien för personen. Efter att ha fått godkännande av några andra medlemmar 

gav personen oss deras kontaktuppgifter. Därefter kontaktade vi de möjliga 

respondenterna – några via e-post och några via telefon. Vi informerade dem om 

de etiska riktlinjer som vi kommer att följa samt berättade i stora drag vad studien 

skulle komma att fokusera på. I vissa fall skickade vi även de etiska riktlinjerna 

via e-post för att ytterligare förtydliga dem. Sedan bokade vi en tid med dem då vi 

träffades och genomförde intervjun. Sammantaget resulterade kontakten med 

brukarorganisationen i intervjuer med fyra respondenter.   

8.3.2 Kontakt med respondenter genom en myndighet 

För att nå fler respondenter kontaktade vi en kommunal skoltjänsteman i södra 

Sverige, som har personkännedom. Personen kontaktade tre föräldrar till 

ungdomar som har Downs syndrom, berättade kort om de idéer vi hade om 
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studien samt bad om tillåtelse till att ge oss deras kontaktuppgifter. På detta sätt 

blev vi inte hindrade av sekretessen. Vi kontaktade därefter de föräldrar som var 

intresserade av att delta i studien per telefon och berättade om studien samt de 

etiska riktlinjerna. Samtliga var positiva till att delta i studien. En av 

respondenterna uppgav sin e-postadress och vi skickade ett e-postmeddelande där 

vi förtydligade de etiska riktlinjerna.  

Vi gav samtliga sju respondenter som deltog i studien möjlighet att själva 

bestämma tid och plats för intervjun, vilket resulterade i att tre intervjuer 

genomfördes på allmänna platser. Resterande intervjuer genomfördes i respektive 

respondents hem.  

8.3.3 Utarbetande av teman och studiens inriktning  

Vid utformningen av problemområdet utgick vi från ett intresse för föräldraskap 

då barnet har Downs syndrom. Genom att läsa tidigare genomförd forskning fick 

vi en bild av den situation som vi var intresserade av. Det blev en inspirationskälla 

då vi formulerade de teman som skulle utgöra en mall
3
 för intervjutillfällena. Vi 

hade sedan tidigare ett antagande om att normalitet har en inverkan på 

föräldraskapet. Under bearbetningen av det material som intervjuerna 

frambringade insåg vi att normalitet hade en framträdande betydelse i 

respondenternas berättelser. Därför blev normalitet en given inriktning för 

studien. Av den anledningen fördjupade vi oss i teorier som handlar om normalitet 

och analyserade vårt empiriska material utifrån dem. Vi har delat uppsatsarbetet 

lika mellan oss och har skrivit de flesta delar tillsammans.  

8.3.4 Bearbetning av insamlad empiri 

Efter medgivande från respondenterna spelade vi in samtliga intervjuer och 

transkriberade dem sedan i sin helhet. En av respondenterna bad att få läsa igenom 

det transkriberade materialet från den intervju i vilken personen deltagit. 

Respondenten ville därefter ändra en uppgift i materialet, vilket vi också gjorde. 

Vi började bearbetningsprocessen av empirin med att söka efter teman som var 

genomgående i respondenternas berättelser. Denna process fortskred genom att vi 

                                                           
3 Se bilaga 1. 
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försökte hitta samband och dra paralleller för att se mönster av både skillnader 

och likheter i materialet. Därefter tog vi hjälp av de valda teorierna för att tolka 

den insamlade empirin.  

8.4 Etiska överväganden 

Vi är medvetna om att vårt forskningsämne kan vara etiskt känsligt och att det 

därför är viktigt att inhämtandet och hanterandet av vår empiri sker på ett etiskt 

försvarbart sätt. Vi har följt nedanstående etiska riktlinjer. Informationskravet 

innebär att information om studien och vad lämnade uppgifter kommer att 

användas till, samt information om att deltagandet är frivilligt, ges till 

respondenterna. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har samtyckt till sitt 

deltagande i studien utifrån den information som undersökaren har gett dem 

(Daneback & Månsson 2008). Detta innebär för oss att vi informerade 

respondenterna om att deras medverkan i studien var fullkomligt frivillig, vilket 

även innebar att de när som helst fram till intervjuernas avslut kunde välja att ta 

tillbaka sitt samtycke till att medverka. Respondenterna kunde även i efterhand 

välja att uppgifter som de uppgett inte skulle inkluderas i den färdiga uppsatsen. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet inte får röjas för obehöriga 

och att det därför inte kommer att gå att spåra vilka respondenterna är eller vem 

som sagt vad (a.a.). I vår studie innebär detta att vi tidigt upplyste respondenterna 

om att de uppgifter som de lämnade skulle komma att behandlas med försiktighet, 

men att vi eventuellt skulle komma att dela det transkriberade materialet med vår 

individuelle handledare. Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin enbart 

kommer att användas till den tänkta studien och inte spridas för andra ändamål 

(a.a.). Även denna etiska riktlinje kommer vi att följa.  

9. Reflektioner över en vardag tillsammans med ett barn 

som har Downs syndrom 

9.1 Inledning till kapitlet 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för de uppgifter som framkom under vår 

intervjustudie. Vi kommer även att tolka och diskutera uppgifterna med hjälp av 

teorier som handlar om normalitet, samt dra paralleller till tidigare forskning. Vi 

vill belysa föräldraskap när barnet har Downs syndrom och huruvida det på något 
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sätt utmärker sig i förhållande till föräldraskap i allmänhet. Därför kommer vi i 

detta kapitel bland annat att beskriva det som våra respondenter berättade 

angående hur deras föräldraskap skiljer sig från att vara förälder till ett barn utan 

fastställd diagnos, och även likheter. Vår studie visar att ett barns sätt att vara 

påverkar hur föräldraskapet utformas och upplevs. För att ge en bild av hur det är 

att vara förälder till ett barn som har Downs syndrom kommer vi därför även att 

beskriva vad som under intervjutillfällena framkom angående respondenternas 

barn i förhållande till det som i allmänhet anses vara normalt för ett barn. Utifrån 

den information som vi har samlat in under våra intervjuer har vi kunnat utläsa 

följande huvudsakliga teman: småbarnstiden förlängs, ungdomens 

självständighetsutveckling, andra krav på föräldraskapet, mötet med omgivningen 

samt mötet med yrkesverksamma. Normalitet genomsyrade samtliga teman. När 

vi i följande kapitel skriver ”barnet”, ”tonåringen” eller ”ungdomen” menar vi det 

av respondenternas barn som har Downs syndrom.  

9.2 Småbarnstiden 

Vid intervjutillfällena tog föräldrarna upp den första tiden efter barnets födsel. 

Deras berättelser om situationen att vara nybliven förälder skiljer sig i vissa 

aspekter från normalfallet. E. Lundströms (2007) studie visar att föräldrar som har 

fått ett barn som har Downs syndrom upplever att det blir en annan situation än de 

tänkt sig. I likhet med detta berättade flera av föräldrarna i vår studie att det blev 

en chock när de fick veta att barnet hade Downs syndrom. Några av dem berättade 

att de kände en sorg över att ha fått ett barn som har Downs syndrom, eftersom de 

samtidigt upplevde att de förlorat ett barn och att det blev ett mer annorlunda liv 

än de tänkt sig. Sorgen bar de med sig hela livet. En moder berättade:  

”Jag kan föreställa mig det som att när man ska få barn så 

drömmer man om kanske ’oh, om hon hade fått pappas fina ögon’ 

eller den hårfärgen eller, ja eller vad det nu kan tänkas vara man 

drömmer om. Men när man blir satt inför detta föräldraskapet så 

är det precis som om någon kommer, tar en sax och så klipper 

dom de här drömtrådarna ända in i skinnet.” 

Ovanstående citat belyser förväntningar som föräldrar innan barnets födsel kan ha 

på barnet och på föräldraskapet, och att förväntningarna grundar sig i det som 

anses vara normalt. Redan vid födseln började föräldrarna fundera över barnets 
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framtid och en av dem berättade att hon redan då bestämde sig för att barnet 

skulle få ett så bra liv som möjligt. Någon sa att livet tillsammans med ett barn 

som har Downs syndrom är ett annorlunda men förmodligen inte ett sämre liv än 

om barnet inte hade haft någon diagnos. En förälder berättade att hon lärt sig att 

acceptera situationen och uttryckte en synpunkt om att livet kan levas på många 

olika sätt, inte bara på det sätt som anses vara normalt. En annan uttryckte att det 

gäller att hitta möjligheter och inte svårigheter. Föräldrarna berättade om att 

personer i omgivningen inte visste hur de skulle reagera på att föräldrarna hade 

fått ett barn som har en funktionsnedsättning. En av mödrarna jämförde med när 

hon tidigare fått barn och ansåg att hon då barnet som har Downs syndrom föddes 

fick ett annorlunda bemötande från personalen på BB. En åsikt som uttrycktes av 

några föräldrar var att livet tillsammans med barnet har gått bättre än de hade 

förväntat sig. Sammantaget utgick föräldrarna från föreställningar om normalitet 

redan från början av barnets liv.  

9.3 Normalitet enligt Becker och Goffmans teorier  

Enligt Becker (2006) ses individer som bryter mot de sociala regler som personer 

i omgivningen har satt upp som avvikande. Eftersom föräldrarna är en del av 

denna omgivning så bidrar även de till definitionen av personer som bryter mot 

reglerna som avvikande, så som deras barn. Goffman (2001) talar om begreppet 

stigma. Han beskriver det som en avvikande egenskap som personer i 

omgivningen definierar som negativ och därför blir starkt ogynnsam för personen 

i fråga. Liksom Becker (2006) menar Goffman (2001) att det inte är egenskapen i 

sig som är avvikande, utan att det är personer i omgivningen som ger denna 

definition. Personer som har Downs syndrom bryter mot vissa av de regler som 

har satts upp och ses därför enligt Beckers (2006) definition som avvikande.   

Det finns enligt Becker (2006) vissa beteenden i sociala situationer som värderas 

högre än andra. Vi ser ett exempel på dessa värderingar som att personer i 

omgivningen ser det som viktigt att varje individ har självkontroll. Det gör att det 

sociala livet blir förutsägbart, vilket enligt Goffman (2009) är ett mål i den sociala 

interaktionen. Enligt våra respondenter beter sig personer som har Downs 

syndrom inte alltid på det sätt som i allmänhet värderas högt. En av 

respondenterna berättade exempelvis att det finns beteenden som är typiska för 
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personer som har Downs syndrom. En del av dessa beteenden ses i allmänhet som 

avvikande. Hon berättade bland annat att ett sådant typiskt beteende hos hennes 

barn var att det under en period ständigt brukade vifta med en strumpa. 

Föräldrarna berättade även att de ansåg att barnens kommunikationsförmåga är 

något grundläggande för att de ska kunna fungera i det sociala livet, och att detta 

kan vara en svårighet för dem. I de uppgifter som framkom i intervjumaterialet 

observerade vi att utformningen av våra respondenters föräldraskap påverkades av 

normalitet och synen på deras barn som avvikande. Eftersom barnets beteende ses 

som avvikande av personer i omgivningen inklusive föräldrarna, så kommer 

föräldrarna ständigt i kontakt med förekomsten av stigma. Enligt Goffman (2001) 

har personer som kommer i kontakt med stigma senare i livet (så som våra 

respondenter) redan lärt sig hur personer i omgivningen behandlar stigmatiserade 

grupper. De vet vad de har att vänta sig när det gäller på vilket sätt som personer 

som har stigmat i fråga betraktas och blir behandlade. 

Några av respondenterna i vår studie är aktiva i brukarorganisationer. De 

berättade att de upplever ett stöd i att träffa andra föräldrar i samma situation, 

vilket även E. Lundström (2007) fann i sin studie. De har även fått ökad kunskap 

om funktionsnedsättningen och den situation som den ger upphov till. Enligt 

Becker (2006) kan en person vara avvikare i en grupp men inte i en annan, 

beroende på vilka sociala regler varje grupp har. Utefter detta är vår tolkning att 

en av de anledningar som föräldrarna har till att vara medlemmar i en 

brukarorganisation kan vara att de och deras barn i det sammanhanget inte ses 

som avvikande på grund av barnets funktionsnedsättning.  

9.3.1 Exempel på en förälders förhållande till normalitet 

I en av intervjuerna framkom förhållandet till normalitet särskilt tydligt. Följande 

stycke innehåller ett sammandrag av de uppgifter som framkom under intervjun. 

Respondenten sa:  

”[…] vi ska ha en så normal familj som möjligt. Och leva så 

normalt som det går [---]. Under den perioden som [barnets namn] 

lever med oss så är det ju den perioden i livet som det är med 

normala människor. Sedan kommer hela hans liv att vara 

tillsammans med andra förståndshandikappade.” 
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Modern relaterar flera gånger till ”det normala” när hon talar om sin son och talar 

om honom i kontrast till det. Därför belyser detta citat att modern ser barnet som 

avvikande. Under intervjun berättade modern om sitt sätt att utforma sitt 

föräldraskap. Hennes agerande kan i stort tolkas som tillvägagångssätt för att 

minska att personer i omgivningen ser sonen som avvikande. Modern var 

konsekvent med att inte tillåta barnet att krama någon som han inte känner utan 

istället ta i hand, eftersom det är så som obekanta människor i allmänhet hälsar på 

varandra. Därigenom får pojken ett mer normalt möte med den andra människan, 

blir sedd och bekräftad. Modern berättade även att hon tränade sin son på att äta 

fint eftersom hon ansåg att det är viktigt att kunna gå på restaurang utan att väcka 

uppmärksamhet. Föräldern berättade att hon inte tycker att barnet ska utmärka sig 

mer än nödvändigt eftersom han ändå är udda. Exempelvis letar hon efter jeans åt 

sonen för att han ska ha på sig sådan typ av byxor som ungdomar vanligtvis har. 

Problemet med jeans är att modern har svårt att hitta sådana som sonen kan ta på 

sig på egen hand. Vi anser att en följd av detta möjligen kan bli att hon i någon 

mån gör avkall på sonens självständighet för att främja normaliteten. Enligt 

Goffman (2001) är det vanligt att stigmatiserade personer anstränger sig för att 

minska effekten av stigmat för att inte få större konsekvenser än nödvändigt av 

det. Detta mönster ser vi i vår respondents berättelse. Hennes sons 

funktionsnedsättning gör att han inte har möjlighet att själv utföra de handlingar 

som eventuellt minskar stigmat, exempelvis handla ”rätt” kläder. Därför gör 

modern det åt honom. Modern uppgav samtidigt att hon tycker att det är positivt 

att sonen är udda eftersom det gör honom unik. Även E. Lundströms (2007) studie 

pekar på att liknande uppfattningar finns hos föräldrar till barn som har Downs 

syndrom.  

Respondenten har aktivt valt bort att vara med i en brukarorganisation. Då någon 

blir medlem i en grupp som är organiserad just för den sorts avvikare som 

personer i omgivningen anser att han/hon tillhör innebär det enligt Becker (2006) 

att rollen som avvikare befästs. Modern talade om sin sons funktionsnedsättning i 

termer som lät oss förstå att hon var medveten om att sonen ses som avvikande av 

omgivningen. Vi tolkar moderns avståndstagande från brukarorganisationen som 

att hon inte vill att denna roll ska förstärkas ytterligare. Modern har även valt bort 
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specialhjälpmedel till sonen. Hon vill inte att han ska bli beroende av dem, utan 

kunna använda vilka redskap som helst exempelvis vanliga saxar. Goffman 

(2001) menar att personer i omgivningen ser hjälpmedel som symboler för 

stigmat. Därför väljer många, liksom vår respondent, att undvika dem om det är 

möjligt. 

9.4 Småbarnstiden förlängs 

Respondenterna i vår studie berättade att de tyckte att tonåringar som har Downs 

syndrom i de flesta aspekter är som alla andra tonåringar. Någon berättade att hon 

tyckte att det var härligt att se att sitt barn hade en egen vilja och var trotsigt, 

eftersom hon ser det som normalt hos en tonåring. En annan förälder berättade att 

han inte ser sitt barn som en tonåring, delvis på grund av att barnet går i en 

skolklass tillsammans med elever i blandade åldrar. Barnet byter därför inte klass 

på samma sätt som barn utan fastställd diagnos, vilket skulle medföra tydliga 

övergångar mellan årskurserna.  

De flesta av föräldrarna uppgav dock att det finns vissa olikheter mellan deras 

ungdomar och ungdomar utan fastställd diagnos samt skillnader i utformningen av 

föräldraskapet. Becker (2006) talar om att omfattningen av en persons avvikelse 

beror på andra människors uppfattning om hur pass olik personen är dem. En 

utvecklingsstörning innebär en försening av den kognitiva utvecklingen 

(Ottosson, Nationalencyklopedin). En respondent bekräftade detta genom att 

uttrycka att skillnaderna från ett barn utan fastställd diagnos blir mer påtagliga ju 

äldre barnen blir.  

En av olikheterna från föräldraskap i allmänhet är att respondenterna i vår studie 

upplevde en förlängd småbarns- och ungdomstid hos barnen. De är inte 

självgående i lika stor omfattning som andra barn. Föräldrarna får därför anpassa 

sina liv efter barnen under en längre period än vad föräldrar vanligtvis gör. I likhet 

med detta visar Olins (2003) studie att föräldrar till barn som har en 

utvecklingsstörning inte upplever ett minskat praktiskt föräldraansvar i takt med 

barnet stigande ålder, så som andra föräldrar vanligtvis gör. Flera respondenter 

berättade att de anser att rollen som förälder inte har förändrats särskilt mycket 

sedan barnet var litet, eftersom de fortfarande har en omvårdande roll i barnets liv 

http://databas.bib.vxu.se:2104/search/hits.jsp?i_author_id=JOO
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på ett sätt som föräldrar till ungdomar utan fastställd diagnos inte har. En 

respondent i vår studie upplevde det som att om ungdomen inte är välklädd så ser 

personer i omgivningen det som förälderns fel, eftersom det normala är att en 

tonåring klär sig själv. En av mödrarna berättade att hon har haft en benägenhet 

till att överbeskydda sitt barn och se honom som lite yngre än han är. Hon sa att 

hon tycker att det är svårt att släppa omvårdandet.  

9.5 Skillnad i kronologisk och mental ålder  

Studien pekar på att de flesta av föräldrarna upplever det som en svårighet att 

deras barn kroppsligt är ungdomar, men att de på grund av utvecklingsstörningen 

inte har nått den mentala mognad som en ungdom i allmänhet har. Det kan alltså 

vara så att den kronologiska och mentala åldern hos ungdomar som har Downs 

syndrom inte är i fas med varandra. Flera av respondenterna uttryckte det som att 

en av de största utmaningarna med att vara förälder till en tonåring som har 

Downs syndrom är att veta vem man ska bemöta – barnet eller tonåringen. En 

svårighet med tonårstiden är enligt en av mödrarna att hon inte visste hur hon 

skulle hantera sin sons inträde i puberteten. Det var första gången hon kände att 

hon inte rådde på utvecklingsstörningen.  

Något som föräldrarna talade om var att deras ungdomar tyckte om att se och 

lyssna på filmer och musik som vanligtvis konsumeras av yngre barn. Detta är ett 

tecken på att föreställningar om normalitet förekommer hos föräldrarna i det 

vardagliga livet. Föräldrarna upplevde en svårighet i hur de skulle bemöta detta. 

Enligt Priestley (2003) finns det en specifik ungdomskultur som definieras av 

ungdomars konsumtion av exempelvis musik. Respondenterna i vår studie kunde 

låta ungdomarna fortsätta med att konsumera kultur som yngre barn vanligtvis 

gör. Alternativet var att uppmuntra dem till att se och lyssna på filmer och musik 

som tonåringar i allmänhet ser och lyssnar på. Eftersom barnet sällan tar egna 

initiativ till nya saker så är det upp till föräldrarna att introducera den nya musiken 

och filmerna för dem. En av mödrarna funderade på om ”barnsliga” filmer håller 

tillbaka barnet i utvecklingen eller om det fyller ett syfte exempelvis för att koppla 

av, och hon kände sig kluven i detta.  
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Enligt Becker (2006) finns det i alla grupper sociala regler som betecknar vissa 

typer av beteende som rätt och andra som fel. Personer som bryter mot reglerna 

blir klassificerade som avvikare. Det som föräldrarna i vår studie berättade 

antyder att de försökte förmå sina ungdomar att rätta sig efter regler som de 

uppfattar finns i omgivningen, angående hur en tonåring ska bete sig i olika 

sociala sammanhang. Enligt Priestley (2003) konsumerar barn vissa typer av 

kultur och ungdomar andra. På grund av att våra respondenters egna tonåringar 

inte följde dessa regler angående konsumtion, så blev det en svårighet för 

föräldrarna att förena bilden av hur en ungdom bör vara med deras egen ungdom. 

Utifrån Beckers (2006) teori tolkar vi föräldrarnas vilja att ungdomarna ska vara 

som andra ungdomar, som att de vill göra ungdomens avvikelse mindre 

framträdande. Detta bland annat eftersom de berättade att de ville att barnen 

skulle lyssna på sådan musik och klä sig i sådana kläder som normala ungdomar 

gör. Föräldrarnas sätt att handla ser vi som ett sätt för dem att möjliggöra att deras 

barn enligt omgivningens definition skulle bli mer normala.  

9.6 Föräldrarnas roll i ungdomarnas sociala liv 

Våra respondenter berättade att barnen på grund av sina funktionsnedsättningar 

sällan tar egna initiativ, vilket gör att de inte själva skapar nya sociala kontakter 

eller tar initiativ till egna fritidsaktiviteter. Olins (2003) studie visar att föräldrar 

försöker kompensera detta genom att se till att ungdomen tar del av organiserade 

sociala aktiviteter. Vår studie överrensstämmer med detta, eftersom den visar att 

föräldrarnas egen bild av hur en persons sociala liv bör se ut gjorde att de försökte 

hitta lämpliga aktiviteter åt sina ungdomar. Detta trots att flera av föräldrarna 

berättade att de inte trodde att ungdomarna skulle ta skada av ett mindre aktivt 

socialt liv. Föräldrarna trodde att det främst var de själva som skulle uppleva det 

som negativt om ungdomarna var ensamma. Goffman (2001) menar att om en 

stigmatiserad person upplever stigmat som mindre betydande så kan ibland även 

personer i omgivningen uppfatta det så. Genom att göra saker som i allmänhet 

anses vara normalt kan den stigmatiserade personen bli mer lik andra och på så 

sätt främja att de ser honom/henne som mindre stigmatiserad. Om barnen anser att 

de har ett normalt socialt liv så kommer således även omgivningen att se dem som 
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mer normala. Vi tolkar därmed våra respondenters agerande i samband med sina 

barns fritidsaktiviteter som ett sätt att minska upplevelsen av stigma.  

Föräldrarna berättade att det även finns andra anledningar till att deras ungdomars 

sociala liv i vissa aspekter skiljer sig från andra ungdomars. De umgås inte med 

sina vänner på samma sätt som andra ungdomar gör, exempelvis chattar de inte 

via Internet. Föräldrarna berättade att deras ungdomar inte är ute sent på kvällarna 

på egna aktiviteter tillsammans med kompisar, så som andra ungdomar kan vara. 

Föräldrarnas berättelser visar att de relaterar till normalitet när de talar om sina 

barn. I vissa fall ser de dock även fördelar med att ungdomarna skiljer sig från 

jämnåriga. De behöver exempelvis inte oroa sig för risker som det är vanligt att 

ungdomar utsätts för, så som effekter av alkohol och att ungdomen ska hamna i 

dåligt sällskap. Föräldrarna vet hela tiden vart ungdomarna befinner sig, och vissa 

av dem uttryckte att det i den aspekten blir ett enklare föräldraskap när barnet har 

Downs syndrom. Däremot är föräldrarna mer bundna eftersom de inte kan lämna 

ungdomarna ensamma. Följande citat av en förälder belyser detta.   

”Nu är han så stor vet du, så nu säger han att ’jag kan vara 

hemma, ni kan gå nu’ säger han. Och någon gång har vi gjort det, 

gått en liten sådan där kort grej, man går lite kort ut till brevlådan 

eller någonting, eller kollar.” 

En åsikt som framkom var att situationen med att vara bunden var det svåraste 

med att vara förälder till ett barn som har Downs syndrom. En annan respondent 

berättade att han vant sig vid det och att det därför inte var så svårt. Sammantaget 

uppgav flera av respondenterna att det uppkommer andra svårigheter än när barnet 

inte har någon fastställd diagnos.  

9.7 Andra krav på föräldraskapet 

Enligt Nikolova (2001) är det föräldrars ansvar att träna sina barn så att de 

anpassas till omgivningen och blir civiliserade samhällsmedborgare. Samtliga 

respondenter i vår studie uppgav att de anser att det ibland ställs andra och större 

krav på föräldraskapet då barnet har Downs syndrom. De har en annan situation 

med andra förutsättningar än föräldrar som enbart har barn utan fastställd diagnos. 

Detta kan yttra sig på olika sätt. Föräldrarna måste ligga steget före och lära 

barnet ”rätt” saker från början eftersom de saker som barnet lär sig lätt blir till 
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rutiner som är svåra att ändra på i efterhand. Genomgående i föräldrarnas 

berättelser var att yrkesverksamma av olika slag
4
 uppmanar dem att aktivt hjälpa 

sina barn att träna upp färdigheter. Färdigheter som exempelvis att ta hand om sin 

egen hygien och att lära sig kommunicera kan enligt Grunewald (1996) ta längre 

tid att träna upp hos barn som har Downs syndrom än hos barn utan fastställd 

diagnos. Flera av respondenterna i vår studie nämnde att det därför är viktigt att 

ha tålamod.  

I vår studie tolkar vi de krav som yrkesverksamma ställer på föräldrarna, som ett 

tecken på att yrkesverksamma har förväntningar på föräldrar till barn som har 

Downs syndrom att de ska vara aktiva i träningen av barnet. Träningen och 

kontakter med yrkesverksamma var enligt våra respondenter som mest intensiv 

när barnen var små, men de upplevda kraven att träna kvarstår fortfarande. En av 

fäderna uttryckte det som att inget är givet utan allt måste tränas fram. Ett annat 

uttalande belyser detta: 

”Hans liv har lärt oss att hur långt han kommer, det beror bara på 

de vuxna runt omkring. Hur intresserade de är och var, vilken 

entusiasm de har att föra [barnets namn] framåt med de 

utvecklingsmöjligheter han har.” 

Föräldrarna och de yrkesverksamma har en strävan efter att barnet ska träna upp 

en sådan funktionsförmåga som barn i deras ålder vanligtvis har. Detta tolkar vi 

som ett tecken på att föreställningar om normalitet är deras utgångspunkt. Att lära 

sig vedertagna normer är enligt Becker (2006) en del av en persons utveckling för 

att bli en fullvärdig samhällsmedlem. Detta ser vi som en möjlig förklaring till 

föräldrarnas och de yrkesverksammas agerande när det gäller barnens träning.  

Ett genomgående drag i studien är att föräldrarna flera år i förväg måste ta ansvar 

för att aktivt planera inför barnets skolgång, kommande vuxenliv och framtida 

bostad. Detta kan ses som ett krav som skiljer sig från de krav som i allmänhet 

ställs på föräldrar. En moder sa att andra barn glider med i systemet med skola 

och sedermera arbete, men så är det inte för barn som har Downs syndrom. Hon 

                                                           
4 Exempel på yrkesverksamma som kan vara inblandade är arbetsterapeuter, 

handläggare på kommunen och på Försäkringskassan, kuratorer, logopeder, läkare, 

omsorgspersonal, sjukgymnaster, skolpersonal och psykologer. 
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berättade även att när det gällde hennes andra barn, som inte har någon fastställd 

diagnos, så skickade skolor ut information om gymnasievalet utan att föräldern 

behövde be om det. När det däremot gällde det barn som har Downs syndrom så 

gick det inte till på samma sätt, utan föräldern fick själv leta upp lämpliga 

särskolor och be om information. En av fäderna förväntade sig dock att 

information kring valet av gymnasiesärskola skulle komma utan att han behövde 

be om det. 

En av mödrarna uttryckte att det har varit berikande att ha ett barn som har Downs 

syndrom. Det har stärkt henne, hon har fått en öppnare syn på människor och en 

annan syn på vad som är viktigt i livet. Liknande information framkom i Kearney 

och Griffins (2001) studie. En av våra respondenter sa att barnet själv tyckte att 

det har ett härligt liv, vilket respondenten likställer med ett normalt liv. 

Sammantaget uppgav respondenterna att trots de omständigheter som 

funktionsnedsättningen medförde, så uppvägde de positiva delarna med 

situationen de negativa. 

9.7.1 Mötet med yrkesverksamma och myndigheter  

Föräldrar kan i allmänhet behöva ha kontakt med yrkesverksamma av olika slag. 

Respondenterna i vår studie berättade att dessa kontakter blir tätare då barnet har 

Downs syndrom. Föräldrarna uppgav att de har kontakter med flera professioner 

som arbetar med träningsprogram av olika slag och att det krävs ett aktivt 

engagemang av föräldrarna för att fullfölja dessa. Någon uttryckte det som att hon 

inte ville välja bort något av träningsprogrammen eftersom hon befarade att det 

kunde ta bort en utvecklingsmöjlighet för barnet. En av mödrarna upplevde det 

som att hon blev habiliteringens träningsredskap. Några respondenter uttryckte att 

man som förälder alltid känner att man inte gör tillräckligt, men att de har fått lära 

sig att det de gör duger.  

E. Lundströms (2007) studie visar att många föräldrar till barn som har Downs 

syndrom tycker att kontakten med yrkesverksamma är det som skiljer mest 

gentemot att ha ett barn utan fastställd diagnos. Några respondenter i vår studie sa 

att de tyckte att kontakten med yrkesverksamma rent generellt fungerade bra och 

föräldrarna ansåg att kontakterna sker på deras villkor. Majoriteten av 
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respondenterna berättade att det är viktigt att vara uppdaterad på de regler som 

gäller barnets rättigheter i samhällets stödsystem, så att de har lättare att vara 

aktiva i samarbetet med myndigheter. Föräldrarna menade att de var tvungna att 

ha ett aktivt engagemang gentemot olika myndigheter eftersom det var en 

förutsättning för att barnen skulle få det så bra som möjligt. Några berättade dock 

att det inte är alla gånger som de orkat kämpa och en av dem uppgav att hon 

känner en inre stress av allt praktiskt som måste ordnas på grund av barnets 

funktionsnedsättning.  

”När vi fick [barnets namn] så var jag naiv nog att tro att ja, det är 

Downs syndrom. Det är ju rätt så vanligt så det finns ju ett färdigt 

program att nu går vi in i den fållan så. Men det gör det inte. 

Absolut inte. Man har fått kämpa för varenda liten sak.” 

De yrkesverksamma gör olika tester och bedömningar på barnet och kräver därför 

ibland att föräldrarna ger information om barnet. Föräldrarna sa att de tyckte att 

det kändes svårt att vara tvungen att räkna upp barnets tillkortakommanden, 

eftersom de negativa sidorna med funktionsnedsättningen då blev mer påtagligt än 

annars i vardagen. En av mödrarna berättade att hon sällan får glädjebesked 

angående barnet från yrkesverksamma, men när barnet gör framsteg i vardagen 

utifrån sina egna förutsättningar så blir hon särskilt stolt. Denna synpunkt är något 

som även framkommer i Kearney och Griffins (2001) studie.  

De flesta av respondenterna i vår studie berättade att det är påfrestande att så 

många yrkesverksamma vet saker som rör sig inom familjens privata sfär. En av 

föräldrarna nämnde barnets syskon och berättade att det kan vara jobbigt med 

mycket kontakter med yrkesverksamma även för dem. Främst mödrarna kände sig 

granskade av att upprepade gånger lämna ut privat information och att 

yrkesverksamma har synpunkter på hur de agerar som föräldrar. En respondent sa:  

”[…] man har olika regler i olika familjer och det är ingen som 

har med det att göra, men när man är förälder till ett 

funktionshindrat barn har alla med det att göra helt plötsligt.” 

Hon uttryckte att allt som hon gör som förälder ses som sammankopplat med 

barnets funktionsnedsättning. Modern satte detta i motsats till att andra mödrar 

inte får synpunkter på sitt föräldraskap på samma sätt eftersom ingen utomstående 

vet detaljer om deras familjeliv om de inte väljer att berätta det.  
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Några av respondenterna arbetade inom omsorgen
5
 och hade en annan kunskap 

om området än övriga. Dessa föräldrar berättade att de trodde att det var enklare 

för dem att veta vad de kunde söka för hjälp från samhällets stödsystem, och hur 

de skulle gå till väga för att få det de önskade. Dessa föräldrar sa att det 

underlättade att de hade mycket kunskap, samtidigt som de upplevde en extra 

press eftersom de kände att de borde genomföra träningsprogrammen felfritt. De 

kunde ibland uppleva en konflikt mellan sin föräldraroll och yrkesroll.   

9.8 Föräldrarnas roll i barnens självständighetsutveckling 

Att utveckla en allt större självständighet ses i allmänhet som ett viktigt steg mot 

att bli vuxen. Denna utveckling går i en mer långsam takt när det gäller personer 

som har Downs syndrom, eftersom de har en försenad kognitiv utveckling 

(Ottosson, Nationalencyklopedin). I intervjumaterialet visade det sig att när 

respondenterna talade om självständighet så fanns normalitet med som en faktor i 

bakgrunden i deras berättelser. De relaterade till det som ses som normalt för 

ungdomar som är jämnåriga med deras egna barn. Enligt respondenterna tar deras 

barn sällan egna initiativ. Detta såg en av fäderna som ett tecken på att hans barn 

inte är speciellt självständigt. Majoriteten av föräldrarna definierade dock 

självständighet i förhållande till sin ungdom som att han/hon på egen hand ska 

klara grundläggande vardagssituationer. Någon berättade: 

”Det är ju normalperspektivet som han ska anpassa sig till, så det 

försöker vi ju anpassa honom till så mycket som möjligt.” 

Becker (2006) anser att avvikelse är något som skapas av personer i omgivningen. 

De skapar och upprätthåller regler som alla måste följa för att inte klassas som 

avvikare. Föräldrarna är en del av denna omgivning och bidrar följaktligen de till 

att normalperspektivet appliceras på deras barn.  

Föräldrarna berättade att de tränade barnen i vardagen med målet att barnen skulle 

bli självständiga utifrån deras egna förutsättningar. Flera respondenter menade att 

den bristande initiativförmågan hos barnet krävde att de som föräldrar fick ta ett 

steg tillbaka och skapa möjligheter för barnet till situationer där det kunde öva på 

att vara självständig. Exempelvis genom att barnen skulle lära sig att själva göra 

                                                           
5 Med omsorgen menar vi äldre- och handikappsomsorgen samt skola och barnomsorg.  

http://databas.bib.vxu.se:2104/search/hits.jsp?i_author_id=JOO
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en beställning på restaurang, åka färdtjänst på egen hand och åka på läger utan 

föräldrarnas sällskap. Även saker som att barnen skulle få en tidsuppfattning, lära 

sig klockan, packa väskan till skolan och sköta sin hygien helt själva var exempel 

på självständighet i vardagen som föräldrarna berättade om. Ett genomgående 

drag i studien är att föräldrarna såg sin roll i barnets självständighetsutveckling 

som att ”putta” barnen mot ett mer självständigt liv. Detta visar att föreställningar 

om normalitet ständigt var närvarande hos föräldrarna. Enligt Nikolova (2001) är 

det föräldrarnas ansvar att se till att barnet anpassar sig till omgivningen. Utifrån 

detta ser vi förälderns roll i barnets självständighetsutveckling som likställd med 

dess roll i att barnet ska anpassas till omgivningen, efter det som anses vara 

normalt. De flesta av mödrarna berättade att de upplevde att det är svårt att helt 

släppa taget om barnet. De uppgav att en anledning till detta var att barnens 

beteende på grund av utvecklingsstörningen i vissa fall var som ett litet barns och 

att om mödrarna lät barnen göra något helt på egen hand så blev det inte helt 

”rätt” i deras ögon. Någon berättade att hon ibland hade svårt att skilja mellan sitt 

eget behov av att ha barnet nära sig och barnets behov av trygghet.  

En situation då föräldrarna tog med barnens självständighet i beräkningen var vid 

valet av gymnasieskola. Flera av dem berättade att de funderade över vad som är 

viktigast för barnen att lära sig – att läsa och skriva eller att kunna utföra praktiska 

göromål i vardagslivet som att laga mat. Föräldrarna såg det som ett viktigt steg i 

ungdomarnas självständighetsutveckling att de skulle kunna ha ett eget liv som 

föräldrarna inte hade så stor insyn och delaktighet i, exempelvis gå på egna 

aktiviteter. Detta blev möjligt genom att ungdomarna träffade en kontaktperson, 

kontaktfamilj eller emellanåt bodde på korttidsboende. Ett annat syfte med dessa 

insatser är att föräldrarna ska få avlastning.  

Ett mål med att träna barnet var att barnet skulle flytta hemifrån. Eftersom det 

enligt Kåks (2007) för de flesta ungdomar är ett viktigt steg i 

självständighetsutvecklingen, visar detta att föräldrarna i vår studie relaterar till 

det som anses vara normalt. De alternativ som framkom i studien angående 

barnens framtida boende var någon typ av gruppbostad eller egen lägenhet med 

personal. En av respondenterna såg det som att barnet skulle komma att flytta till 

personalens arbetsplats och inte till ett eget hem. Ett av barnen till en respondent 
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hade redan flyttat hemifrån. Därför uppgav föräldern att han såg barnet som vuxen 

och att barnet blir mer självständigt ju längre tiden går.  

9.9 Mötet med omgivningen 

Några respondenter berättade att de ofta möter oförståelse från personer i 

omgivningen och att det även förekom bland yrkesverksamma. Även Kearney och 

Griffin (2001) visar detta i sin studie. En respondent i vår studie gav exempel på 

omgivningens bemötande:  

”Det tror jag är jättemånga som är glada att de inte fick [barnets 

namn]. Det är väl en förälders, jag ska inte säga fasa, men det är 

väl ingen som säger ’hoppas jag får ett utvecklingsstört barn’. 

Man ser och ofta har vi hört det här ’vilken tur han har som har er 

som föräldrar’. […] Ibland så betyder det ’oh, vilken tur att det 

inte är jag som har det där barnet’.” 

Hon uppgav även att personer i omgivningen är accepterande mot hennes barn, 

men berättade om ett tillfälle då hon upplevt oförståelse. Några bekanta till henne 

ville få fler barn och de planerade att vid en eventuell graviditet göra 

fosterdiagnostik. Skulle det upptäckas någon funktionsnedsättning hos barnet så 

hade de övervägt abort. Respondenten berättade att hon tog detta hårt eftersom 

hon uppfattade det som att de tyckte att hennes barn inte borde ha funnits. Flera 

föräldrar berättade att de hade en rädsla för att oförståelsen och bristen på kunskap 

hos andra människor skulle göra att deras barn på olika sätt blir utnyttjade.  

Något som framkom under våra intervjuer var att personer i omgivningen 

förväntar sig att alla personer som har diagnosen ska vara likadana. Enligt 

Goffman (2001) definierar personer i omgivningen stigmatiserade personer enbart 

utifrån den avvikande egenskap som gett upphov till stigmat. Övriga egenskaper 

kommer i skymundan.  

Majoriteten av våra respondenter hade låtit sina ungdomar gå på samma skolor 

som ungdomar utan fastställd diagnos. Några uttryckte att detta var viktigt 

eftersom personer som har Downs syndrom måste leva i ett samhälle som främst 

är anpassat efter personer utan funktionsnedsättningar. Samtidigt menade de att 

människor utan fastställd diagnos måste lära sig att personer som har Downs 

syndrom också lever i samma omgivning. Några av respondenterna uppgav att de 
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gärna berättar om sitt barns funktionsnedsättning i situationer där barnet ska 

introduceras i en ny grupp, exempelvis på fritids och i skolan. De besvarar hellre 

frågor än att folk ska spekulera. Goffman (2001) menar att individer som av 

personer i omgivningen ses som normala på olika sätt särbehandlar de 

stigmatiserade. Detta gör att de har mindre chans att få vara med i gemenskapen 

på lika villkor. Föräldrarna motverkar okunskap hos personer i omgivningen 

genom att tidigt ge information om deras barns situation. Detta ser vi som ett sätt 

att minska risken för att deras barn ska bli särbehandlade på grund av 

funktionsnedsättningen och inte få vara med i gemenskapen.  

9.10 Sammanfattning 

Vi förmodar att alla föräldrar utgår från normalitet i någon mån eftersom det är 

något allmängiltigt. Denna utgångspunkt blir dock särskilt tydlig när barnet har 

Downs syndrom, eftersom dess beteende i vissa fall är uppenbart avvikande från 

det som i allmänhet anses vara normalt. Vår studie pekar på att föräldraskap när 

ungdomen har Downs syndrom i flera aspekter är som föräldraskap i allmänhet. 

Det finns dock vissa framträdande skillnader, så som att de delar av föräldraskapet 

som vanligtvis hör till småbarnstiden pågår under en längre tidsperiod. Detta blir 

särskilt påtagligt under barnets ungdomstid eftersom barnets kronologiska och 

mentala ålder inte alltid är i fas med varandra. Föräldrarna arbetar mer aktivt med 

att träna barnet för att främja dess självständighetsutveckling, bland annat på 

grund av barnets bristande initiativförmåga. Det framkom en tydlig bild av hur 

föräldrarna definierade självständighet. De flesta utgick från barnets egna 

förutsättningar, vilket innebar att självständighet blev synonymt med att klara 

vissa grundläggande uppgifter i vardagen på egen hand. Det övergripande målet 

med detta var att barnen skulle flytta hemifrån.  

Det ställs andra och ibland större krav på föräldraskapet, bland annat i de 

åtskilliga kontakterna med yrkesverksamma. Föräldrarna måste förhålla sig till en 

ibland oförstående omgivning. Ett genomgripande resultat från vår intervjustudie 

är att respondenterna ständigt konfronteras med att personer i omgivningen 

definierar deras barn som avvikande, och att föräldrarna måste förhålla sig till 

normalitet. De talade om likheter och skillnader mellan sitt barn och barn utan 

fastställd diagnos. Det visade sig i studien att normalitet ständigt är närvarande i 
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respondenternas berättelser och att de på olika sätt relaterade till det som i 

allmänhet anses vara normalt.  

9.11 Övergripande slutsatser 

Vad som betraktas som normalt och inte är enligt Becker (2006) vanligtvis något 

som tas för givet och är outtalat. Personer i omgivningen skapar enligt Becker 

(2006) olika sociala regler och de personer som bryter mot dem ses som 

avvikande. Reglerna blir alltså påtagliga först när någon bryter mot dem. Liksom 

Becker (2006) menar Goffman (2001) att det inte är egenskapen i sig som är 

avvikande, utan det är personer i omgivningen som ger denna definition. Det finns 

således ett allmänt system av normalitet och avvikelse som våra respondenter 

liksom alla andra samhällsmedlemmar ingår i. Individer som har Downs syndrom 

är enligt Beckers (2006) definition avvikande eftersom de definieras på så sätt av 

personer i omgivningen. Därför är det uppenbart att föräldraskap när barnet har 

Downs syndrom medför att föräldrarna på något sätt måste förhålla sig till 

normalitet. Vår studie visar på flera sätt att bilden av personer som har Downs 

syndrom som avvikande ständigt är närvarande hos föräldrarna. Både 

respondenterna och vi som undersökare gick in i intervjusituationen medvetna om 

att deras barn ses som annorlunda av personer i omgivningen. Det faktum att vi 

ville intervjua just dem kan uppfattas som ännu ett uttryck för detta. 

Goffman (2009) menar att i interaktionen mellan människor försöker parterna 

skaffa sig information om varandra för att definiera den aktuella situationen. På så 

sätt kan parterna försöka förutse den andra personens handlingar. Genom att 

individen kontrollerar vilken information som ges till den andra parten kan 

han/hon även styra det intryck som den andre personen får av honom/henne. Vi 

observerade i intervjustudien att föräldrarna försökte förhindra att vi skulle få en 

bild av deras situation som avvikande i negativ bemärkelse. Det finns enligt 

Goffman (2009) beteenden som värderas högre än andra och våra respondenters 

berättelser om deras barns beteende lät oss förstå att deras barn inte alltid beter sig 

på det sätt som värderas högt. Det blev tydligt att respondenterna i vår studie är 

medvetna om att personer i omgivningen definierar deras barn som avvikare och 

därmed enligt Becker (2006) är avvikare. Föräldrarna är en del av omgivningen 

och har följaktligen samma referensram när det gäller normalitet som övriga 
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individer i omgivningen och vetskap om de regler som Becker (2006) talar om. 

Därmed bidrar även föräldrarna till att definiera sina barn som avvikande. Enligt 

Becker (2006) formas en individs beteende för att motsvara de förväntningar och 

förutsättningar som finns i samhället.  

Under bearbetningen av empirin framträdde två tillvägagångssätt i föräldrarnas 

berättelser angående deras förhållande till normalitet. Vi iakttog att vissa av 

föräldrarna betonade att deras barn är normalt. De ville i olika stor omfattning 

upprätthålla en bild av att de har ett normalt liv. Detta ser vi som att de har en 

konstant medvetenhet om avvikelser och normalitet. Vi tolkar utifrån Goffman 

(2009) detta som att föräldrarna ville att vi skulle få en bild av deras barn som 

normala – att barnets avvikelse inte gör honom/henne onormal. Andra föräldrar 

fokuserade däremot på de aspekter av föräldraskapet som skiljer sig från det 

normala föräldraskapet. De framhävde de negativa följderna av barnets 

funktionsnedsättning. Båda tillvägagångssätten ser vi som tecken på att 

föräldrarna uppfattar den definition som personer i omgivningen gör om deras 

barn som avvikare.  

Goffman (2009) skriver att en person har en bild av sig själv och sin situation, 

som man i interaktionen med andra vill upprätthålla genom att förmedla den till 

den andra parten. Utifrån Goffman (2009) förstår vi att en del föräldrar inte 

nödvändigtvis gav en fullkomligt verklighetstrogen bild av hur det är att vara 

förälder till ett barn som har Downs syndrom. Det kan vara så att de respondenter 

som framhävde de delar i sina liv som är normala förskönade sin situation för att 

de inte ville ses som mer avvikande än nödvändigt. Det är också möjligt att de 

respondenter som däremot tog upp det som skiljer sig från det normala i negativ 

bemärkelse ville nå en förståelse för att det är en svår situation att vara förälder till 

ett barn som har Downs syndrom. 

10. Metoddiskussion 

Vi vill genom vår studie belysa föräldrars erfarenheter av föräldraskap då barnet 

har Downs syndrom. För att uppnå detta har vi genomfört en kvalitativ 

intervjustudie. I följande kapitel kommer vi att diskutera de metodval vi har gjort i 

genomförandet av studien samt vilka konsekvenser som valen har gett. 
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Den kvalitativa metoden är lämplig att använda sig av då syftet med studien i 

fråga är att förstå hur människor tolkar och förstår sin verklighet (Jacobsen 2007). 

Eftersom det är detta vi med studien ämnat göra anser vi att vi gjorde ett lämpligt 

metodval för att uppnå studiens syfte. Vi har genomfört sju intervjuer med 

föräldrar till barn som har Downs syndrom och anser att det var ett tillräckligt 

antal. Det samlade intervjuresultatet uppnådde en mättnad, eftersom de uppgifter 

som framkom innehöll liknande information. Vi har i undersökningen lagt stor 

vikt vid respondenternas anonymitet på grund av att ämnet kan vara etiskt 

känsligt. Av den anledningen har vi varit försiktiga med att uppge för mycket 

information om respondenterna. Vi har inte kunnat sammankoppla vissa uppgifter 

ur empirin med respektive respondent. En svaghet med vår uppsats är därför att vi 

möjligen gått miste om vissa paralleller och slutsatser. 

Vi är medvetna om att det finns vissa faktorer som gör att vi hamnar i en viss 

social position i förhållande till respondenterna. Dessa faktorer kan ha påverkat 

mötet mellan oss och respondenterna. En sådan faktor är att vi är blivande 

socionomer och inom kort kommer att ha genomgått en universitetsutbildning. Vi 

kan komma att arbeta inom vissa av de professioner som kommer i kontakt med 

föräldrarna och deras barn. Mellan socialarbetare och klient finns det ett ojämnt 

maktförhållande. I socionomutbildningen lär sig studenter olika teorier och får 

därigenom ett sorts monopol på att avgöra vad som är sant och falskt samt rätten 

att uttala sig om klienten (Swärd & Starrin 2006). Trots att vi ännu inte är 

färdigutbildade så tror vi att maktförhållandet på så sätt ändå kan påverka 

relationen mellan oss och respondenterna. Något vi tror kan ha påverkat och 

eventuellt uppvägt detta maktförhållande är det faktum att ingen av oss ännu har 

barn. Rent generellt uttryckte sig respondenterna på ett sätt som lät oss förstå att 

de antog att vi inte hade barn, exempelvis genom att inte inbegripa oss i den grupp 

som föräldrar utgör och som de själva tillhör. Detta blev speciellt tydligt i en av 

intervjuerna. Respondenten poängterade att personen hade kunskap som vi inte 

kunde ha på grund av att vi inte är föräldrar. Föräldraskap medför högre status 

gentemot omgivningen och ger en annan position i den samhälleliga strukturen 

(Bekkengen 2002). Vi är kvinnor, vilket också kan ha haft betydelse i mötet med 
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respondenterna på grund av den könsordning som finns i samhället där män är 

överordnade (Hydén & Månsson 2006).  

För att få tag på respondenter kontaktade vi en brukarorganisation samt en 

kommunal skoltjänsteman med personkännedom. Vi är medvetna om att 

respondenterna som vi fick kontakt med genom tjänstemannen i sitt val att delta i 

studien kan ha påverkats av det maktförhållande som, enligt Swärd och Starrin 

(2006), råder dem emellan. Anledningen till att vi valde detta tillvägagångssätt var 

dock att vi ville ha en spridning på respondenterna samt att vi även ville ha 

respondenter som inte är aktiva i en brukarorganisation. I efterhand anser vi att 

detta val var lämpligt. Det beror på att vi under studiens gång såg att engagemang 

i en brukarorganisation kan påverka hur van man är vid att tala om sin situation. 

Vi tror att vi fick en mer representativ bild av situationen genom att intervjua både 

föräldrar som är aktiva i en brukarorganisation och andra föräldrar.  

Efter att ha läst tidigare forskning, bland annat E. Lundström (2007), har vi blivit 

medvetna om att det kan finnas vissa skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att 

utforma sitt föräldraskap. Vi har dock i vår studie medvetet valt att bortse från 

könsskillnader i föräldraskapet och har valt att behandla de föräldrar som utgör 

våra respondenter som en enhetlig grupp. Detta gjorde vi på grund av att vi var 

intresserade av föräldraskap då barnet har Downs syndrom generellt, samt att det 

inom den här uppsatsens omfattning inte fanns utrymme för en analys kring 

könsskillnader i föräldraskapet.
6
  

11. Vidare forskning 

Vårt empiriska material och även tidigare forskning har gett vissa antydningar om 

att det eventuellt finns vissa skillnader mellan fäders och mödrars utformning och 

erfarenheter av föräldraskapet. Därför skulle detta forskningsämne vara intressant 

att fördjupa sig i. Vår studie visar att föräldrar till barn som har Downs syndrom 

har mycket kontakter med yrkesverksamma av olika slag och att flera av 

föräldrarna i vissa avseenden upplever kontakterna som bristfälliga. Av den 

                                                           
6 Vid de tillfällen i uppsatsen då vi har uppgivit att en av fäderna eller en av mödrarna 

har angett en viss uppgift, har anledningen varit att uppnå en variation i språket. 
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anledningen anser vi att det finns ett behov av att undersöka hur denna kontakt 

kan förbättras. 
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Bilaga 1 

Temamall för intervjutillfällena  

Bakgrundsfrågor: 

- Barnets diagnos 

- En vanlig dag 

Huvudteman 

- Att vara förälder till en tonåring 

- Rollen som förälder förändrats med barnets stigande ålder? 

- Mötet med yrkesverksamma  

- Rollen i barnets självständighetsutveckling  

- Påverkan andra delar av livet?  

- Föräldraskapet i framtiden 

    

 

 

 

 


