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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att ta reda på om föräldrarnas relation med släkt och vänner påverkats 

efter att de fått ett barn med Downs syndrom och om/hur de anser att släkt och vänner kunnat 

visa sina känslor beträffande barnets funktionshinder. Ett annat syfte var också att jämföra om 

det fanns någon skillnad mellan mödrarnas och fädernas svar. Studien har en kvantitativ och 

jämförande design och redan gjorda och besvarade enkäter har använts. 207 föräldrar till barn 

med Downs syndrom från 10 slumpmässigt utvalda platser i Sverige tillfrågades och 165 

valde att delta. 

   Huvudresultatet från den här studien visade att de flesta föräldrarna inte upplevde att 

relationen till släkt och vänner förändrats efter att de fått ett barn med Downs syndrom. 

Föräldrarna upplevde också att släkt och vänner kunnat visa sina känslor beträffande barnets 

funktionshinder. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 

mödrarnas och fädernas svar när det gällde relationen till släkt och vänner och släktens 

känslor beträffande barnet. Det fanns en signifikant skillnad mellan mödrarna och fädernas 

svar, på frågan om vänner kunnat visa sina känslor beträffande barnet visade det sig att 

mödrarna upplevde att vänner kunnat visa sina känslor i större utsträckning än fäderna 
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Abstract 

The purpose of the study was to identify if parents’ relationships with relatives and friends 

had changed after they had a child with Down syndrome and if/how they think that relatives 

and friends had been able to shown their feelings regarding the childs disability. Another 

purpose was to compare the difference between mother’s and father’s answers. The study had 

a quantitative and comparative design and already developed and responded questionnaires 

was used. 207 parents of children with Down syndrome from 10 randomly chosen places in 

Sweden were asked to take part in the study and 165 choose to participate.  

   The main results from this study showed that most of the parents didn’t experience any 

difference in their relationships to friends and relatives after they had a child with Down 

syndrome. The parents also believed that relatives and friends had been able to shown their 

feelings regarding the childs disability. The result showed that it was no significant difference 

between mothers’ and fathers’ answers when it came to the relationship with relatives and 

friends and relatives and friends feelings regarding the child. There was one significant 

difference between mothers’ and fathers’ answers and the difference was in the question if 

friends had shown their feelings regarding the child, the mothers did experience that their 

friends had shown their feelings to a higher extent than the fathers. 
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1. Introduktion 

 

Av 10 000 födda barn är det cirka 13 som föds med Downs syndrom. Risken för att få barn 

med Downs syndrom ökar med moderns stigande ålder (Socialstyrelsen, 2004). I Sverige föds 

det årligen cirka 120 barn med Downs syndrom (Vårdguiden, 2006). Downs syndrom (trisomi 

21) är en kromosomavvikelse som orsakas av en extra kromosom 21. Detta medför bland 

annat mental funktionsnedsättning, kortväxthet, små öron, uppåtsneddande ögonspringor och 

korta, breda händer. Missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal kan också förekomma 

(Karolinska Institutet). 

 

För föräldrar till ett barn med funktionshinder hade det sociala stödet en stor betydelse för 

deras mentala hälsa (Siklos & Kerns, 2006). Stödet från familj, släkt och vänner hade ofta 

större betydelse för föräldrarnas välmående än det professionella stödet. Det professionella 

stödet hade ofta mer betydelse för barnen och deras behov. Föräldrarna behövde någon som 

lyssnade och som fanns där och stöttade (White & Hastings, 2004). Det viktigaste enligt 

föräldrarna var stödet från en vän. I en undersökning svarade 75,3 % av föräldrarna att det 

viktigaste stödet var från en vän som lyssnar (Dourma, Dekker & Koot, 2006).  Men även 

stödet från familjemedlemmar, speciellt mor- och farföräldrar, hjälper föräldrarna att hantera 

de krav som ställs på dem (White & Hastings, 2004). 

 

Mor- och farföräldrar hade en stor betydelse både som praktiskt stöd, de handlade, satt 

barnvakt och lät barnen sova över (Hastings, Thomas & Delwiche, 2002). De lekte med 

barnen, gav kärlek och uppmuntrade och de fungerade även som känslomässigt stöd, de 

ställde upp om föräldrarna till barnet ville tala (Gardner & Scherman, 1994). De hade också 

en stor betydelse när det gällde den medicinska omvårdnaden (ge medicin och följa med på 

behandlingar), beslutstaganden och som ett ekonomiskt stöd (Katz & Kessel, 2002). Mödrar 

till barn med funktionshinder kände många gånger att deras egna mödrar hade varit ett större 

stöd än fäderna (Trute, Worthington & Hiebert-Murphy, 2008). I en undersökning framkom 

att fäder till funktionshindrade barn var mer positiva till barnet och framtiden om de hade 

föräldrar som stöttade dem (Hastings, Thomas & Delwiche, 2002). Fäderna kände att de fick 

det stöd som de behövde från föräldrar och syskon. När de berättade för sina vänner om 

barnets funktionshinder så upplevde de att vännerna inte visste hur de skulle hantera 
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situationen. Fäderna kände även att det fick ställa upp och vara ett stort stöd för mödrarna 

(Herbert, 1995). 

 

Mor- och farföräldrarnas engagemang i deras barnbarn bestämdes av föräldrarna som var de 

som höll i nyckel till informationen om funktionshindret och barnets utveckling. Mor- och 

farföräldrarnas inblandning i deras barnbarns liv berodde mycket på hur deras förhållande 

med sina vuxna barn var (Katz & Kessel, 2002). En studie visade att mor- och farföräldrar 

som stöttar inte bara hade en positiv inverkan på föräldrarna till ett barn med funktionshinder. 

Små konflikter kunde lätt uppstå och detta ökade stressen (Hastings, Thomas & Delwiche, 

2002). En annan stressfaktor för föräldrarna var om någon närstående som annars stöttade och 

fanns där fick egna problem att ta itu med och kanske inte kunde ställa upp på samma sätt 

(White & Hastings, 2004). 

 

Föräldrarnas stress och mentala hälsa påverkade deras stöd till barnet och deras inblandning i 

barnets utveckling och behandling (Head & Abbeduto, 2007). 

 

Konflikter med och stöd ifrån mor- och farföräldrar påverkade i högre grad mödrarnas stress 

än fädernas. Relationen påverkade föräldrarna när det gällde deras välmående och kvalitén på 

deras relation till varandra. Föräldrar som hade en nära relation till sina vänner och kände ett 

stort stöd utifrån blev oftast mindre påverkad av eventuella konflikter med mor- och 

farföräldrarna (Hastings, Thomas & Delwiche, 2002). 

 

En studie visade att mödrar till barn med Downs syndrom ofta kände mer stress än mödrar till 

barn utan funktionshinder (Hodapp, 2007). En annan studie visade att föräldrar till barn med 

Downs syndrom inte var hemma från jobbet mer än föräldrar till ett barn utan funktionshinder 

(Hedov, Wikblad & Annerén, 2006). 

 

Mödrar till ett funktionshindrat barn var mer stressade och deprimerade än fäderna (Stone, 

2007). En orsak till det var att mödrarna ofta tog på sig ett stort ansvar när det gällde 

hemmasysslor och saker som hade med barnet att göra och hade svårt att släppa över ansvaret 

på fäderna (Pelchat Lefebvre & Perreault 2003). Mödrarna upplevde oftast också mer stress 

än fäderna då de kände att de inte hade full kontroll över situation. De uttryckte ett större 

behov av stöd från både familj och vänner. De kände även ett större behov av att informera 

och förklara barnets tillstånd för sin omgivning. Det mördarna och fäderna hade gemensamt 
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var att de ofta kände stress när det gällde deras egen kompetens och hälsa (Hodapp, 2007). 

Fäderna talade inte så mycket om deras egna förväntningar som föräldrar eller deras roll som 

pappor medan mödrarna kände större press att vara bra mammor. Fler mödrar än fäder 

hamnade också i depressioner (Pelchat, Lefebvre & Perreault, 2003). 

 

Fäderna var bättre på att be omgivningen om hjälp medan mödrarna ville vara starka och klara 

sig själva. Fäderna upplevde att mödrarna ibland ägnade för mycket tid till det 

funktionshindrade barnet och glömde bort föräldrarnas relation. De upplevde att mödrarna 

ibland kunde överlåta barnet till någon annan för att få lite egen tid. Medan mödrarna fick 

dåligt samvete om de lämnade bort barnet (Pelchat, Lefebvre & Perreault, 2003). 

 

En undersökning visade att stressen hos föräldrar till barn med Downs syndrom ökade med 

tiden (Fidler, Booth-LaForce & Kelly, 2006). 

En stressfaktor för föräldrarna var när barnen kom upp i tonåren. För föräldrar innebar det 

ofta att barnen blev mer självständiga men för många föräldrar till ett barn med Downs 

syndrom betydde tonåren att barnet blev mer beroende av familjen för att få det sociala 

samspelet (Cunningham, 1996). 

 

Mödrarna uppgav att sedan de fått ett barn med ett funktionshinder brydde de sig mindre om 

oväsentliga och materiella saker. Deras föreställningar när det gällde det sociala hade också 

förändrats och de hade fått mer socialt stöd från sin omgivning än vad de väntat sig. Mödrarna 

kände att detta även hade gynnat de andra i familjen på ett positivt sätt (Cunningham, 1996). 

 

Det har gjorts en undersökning där man delade upp mödrar och fäder till barn med 

funktionshinder i två olika grupper med kvinnorna i en och männen i en. När sedan de två 

grupperna på varsitt håll började diskutera visade det sig att kvinnorna hade lättare att tala, 

lyssna och förstå varandra än männen. Kvinnorna var även mer avslappnade och öppna om 

sina tankar och funderingar (Pelchat Lefebvre & Perreault 2003). 

 

Att få ett funktionshindrat barn var inte bara en omställning för föräldrarna utan även för 

resten av familjen. Förlust, chock, förnekande, ilska, förödelse var några av de känslor som 

mor- och farföräldrar kände när de fick beskedet om barnbarnets funktionshinder. De kände 

sig även oförberedda när beskedet kom. Mor- och farföräldrarna uppfattade också att deras 

barn var i akut behov av deras stöd och de svarade med att försöka skänka trygghet till sina 

 3



 

barn och att finnas där och hjälpa till med barnbarnens akuta behov så gott de kunde. Vissa 

lade fokus på att stödja sina barn medan andra koncentrerade sig mer på barnbarnen 

(Scherman, Gardner, Brown, & Schutter, 1995). Många kände sig negativa och sorgsna när de 

först fick informationen om funktionshindret men detta ändrades med tiden till mer positiva 

känslor. De flesta var frustrerade över att de inte kunde ge mer känslomässigt och praktiskt 

stöd till barnen och föräldrarna (Katz & Kessel, 2002). 

 

Många mor- och farföräldrar hade även svårt att förstå orsaken till funktionshindret och letade 

efter någon att skylla på. Vissa hade en åsikt om att samhället skulle ta hand om dessa barn 

och många trodde att läkarna och sjukhuset var orsaken till deras barnbarns funktionshinder. 

Många var bittra och kände att problemen kunde ha undvikits om läkarna hade agerat 

annorlunda. Men efter ett tag så kom de fram till att det inte tjänade något till att lägga 

skulden på andra utan att sådant bara gjorde att det skulle bli påfrestande i längden.  

Undersökningar har även visat mor- och farföräldrars positiva attityd och accepterande av 

deras egna barnbarn med funktionshinder och deras mer negativa attityd mot barn med 

funktionshinder generellt. För många var det lättare att acceptera ett fysiskt funktionshinder 

än ett mentalt. Deras attityd mot barn med funktionshinder var att de skulle ges lika mycket 

tid och uppmärksamhet som andra barn men de tenderade att bli otåliga och ägnade dem 

mindre tid. En del av mor- och farföräldrarna höll med varandra om att födseln av ett barn 

med ett funktionshinder på ett vis störde familjelivet och att det för många förändrade mycket 

i hemmet (Katz & Kessel, 2002). Barnbarnens funktionshinder gjorde att de krävde mer tid, 

utrustning och omvårdnad. Det var bara ett fåtal av mor- och farföräldrarna som upplevde att 

barnets födsel inte hade påverkat de dagliga familjerutinerna. 

Mor- och farföräldrarna kände sig hjälplösa och att de inte hade någon kontroll över 

situationen (Scherman, Gardner, Brown, & Schutter, 1995). 

 

De flesta mor- och farföräldrarna var villiga att tala om funktionshindret och alla dess 

aspekter men i många fall ville de skydda sin egen familj och deras behov av ett privatliv. 

Mor- och farföräldrarna kände inte att de behövde gömma sina barnbarn eller hindra dem från 

att bli sedd på offentliga platser (Katz & Kessel, 2002). 

 

Vissa mor- och farföräldrar var med från start, medan andra lärde sig om funktionshindret 

bitvis från föräldrarna. Många kände att de inte fick tillräckligt med information om 
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funktionshindret och friheten att vara involverad i deras barnbarn, men de respekterade 

föräldrarnas önskningar (Katz & Kessel, 2002). 

 

Många av mor- och farföräldrarna upplevde att barnbarnets funktionshinder hade gjort att 

familjen kommit varandra närmare då man sökte tröst hos varandra. De upplevde även att 

förhållandet mellan mor- och farföräldrarna och deras barn blivit starkare. Men några av mor- 

och farföräldrarna uppgav att relationen till deras barn försämrats efter barnbarnets födelse 

(Scherman, Gardner, Brown, & Schutter, 1995). 

 

 

1.1 Problemområde 

Hur relationen till släkt och vänner förändras för föräldrar till ett barn med Downs syndrom är 

ett ämne som det inte talas så mycket om. Utan kunskap om detta är det som sjuksköterska 

svårt att förstå och bemöta föräldrar och anhöriga på ett bra och värdigt sätt. Detta gäller inte 

bara barn med Downs syndrom utan funktionshinder i allmänhet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på om föräldrarnas relation med släkt och vänner påverkats 

efter att de fått ett barn med Downs syndrom och om/hur de ansåg att släkt och vänner kunnat 

visa sina känslor beträffande barnets funktionshinder. Ett annat syfte var också att jämföra om 

det fanns någon skillnad mellan mödrarnas och fädernas svar. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur påverkas föräldrarnas relation till släkt och vänner när de får ett barn med Downs 

syndrom? 

Anser föräldrarna att släkt och vänner har visat sina känslor beträffande barnets 

funktionshinder? 

I vilken utsträckning skiljer sig mödrarnas och fädernas svar? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Studien har en kvantitativ och jämförande design. 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Studien är en sammanställning och analys av redan insamlad data, så urval och 

undersökningsgrupp har redan utsetts. 

Det var 207 föräldrar till barn med Downs syndrom som tillfrågades av personalen på deras 

barnklinik om de ville delta i undersökningen och 20 % valde att inte delta. De 165 föräldrar 

som valde att delta i undersökningen bestod av 86 mödrar och 79 fäder. Medelålder på barnen 

var 4.7 år och de var födda mellan 1 januari 1989 och 31 december 1993. Familjerna bodde 

på tio slumpmässigt valda delar av Sverige. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

I studien användes enkäter som skickats ut och besvarats till en tidigare studie men inte 

analyserats. Studien gjordes för 10 år sedan. 

Data samlades in med hjälp av strukturerade enkäter som bestod av tre frågor. Frågorna var: 

”Har relationen med släkt och vänner förändrats efter barnets födelse?”, ”Tror du att dina 

närmaste släktingar har kunnat visa sina känslor beträffande barnets handikapp?” och ”Tror 

du att dina vänner har kunnat visa sina känslor beträffande barnets handikapp?”. Frågorna 

besvarades med ja eller nej och hade en öppen fråga efter.  

Enkäterna var kodade och skickades ut med post. Det skickades två påminnelser. Mödrarna 

och fäderna besvarade sin del var och en för sig. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Till den här studien har redan besvarade enkäter från den ovan beskrivna studien kopierats, 

sammanställts och analyserats.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

När den ovan nämnda studien gjordes godkände den etiska kommittén på Uppsala universitet 

alla delar av studien. Alla de föräldrar som deltog gav sitt samtycke. 

Enkäterna som användes var kodade så de medverkande är anonyma och resultatet 

presenteras så att ingen av de medverkande kan identifieras. 
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2.6 Dataanalys 

Data från enkäterna har bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS med beskrivande 

och jämförande statistik (procent och p-värde). En crosstabell användes för jämföra 

mödrarnas och fädernas svar och p-värdet räknades ut med ett chi 2-test. 

 

2.7 Uppsatsarbetets betydelse 

När man som sjuksköterska möter föräldrar till barn med Downs syndrom är det viktigt att ha 

förståelse för föräldrars och närståendes känslor och reaktioner. Att bemöta deras tankar och 

frågor på ett bra sätt och att bygga upp ett förtroende kan spela en viktig roll. Hur föräldrarnas 

relation till släkt och vänner förändas vid barnets födelse är ett ouppmärksammat ämne som 

en sjuksköterska bör ha i åtanke vid möte med dessa föräldrar. 
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3. Resultat 

 

Föräldrarnas upplevelser om hur relationen till släkt och vänner påverkats efter att de fått ett 

barn med Downs syndrom kommer att redovisas utifrån frågeställningarna i tabeller och 

löpande text. 

 

3.1 Relation till släkt och vänner efter barnets födelse 

 

 
Figur 1. Föräldrarnas upplevelser om relationen till släkt och vänner förändrats efter barnets födelse. 
 
 

Cirkeldiagrammet visar att 63,5 % av mödrarna och fäderna inte upplevde att relationen till 

släkt och vänner förändrats efter att de fått ett barn med Downs syndrom. Endast 22 % av 

mödrarna och färderna svarade att det skett en förändring i relationen efter barnets födelse. 

 

På frågan hur relationen till släkt och vänner förändrats var några av svaren som föräldrarna 

angav: 

”Det är svårare att gå bort och svårare även att bjuda hem släkt och vänner. Vi har blivit 

mer ensamma” 
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”Både släkt och vänner förstår nog inte hur krävande det är att ha ett barn med handikapp. 

Vännerna är inte så många eftersom vårt barn fungerar bäst hemma och vi har svårt med 

barnpassning” 

”En del gamla vänner har vi förlorat och nya vänner har kommit i deras ställe, familjer som 

själva har barn med Down syndrom” 

”Har fått bättre kontakt med släkt och vänner” 

”Alla har nog blivit lite starkare, man tar inte allt förgivet längre. Vi har kommit närmare 

varandra” 

 

3.2 Släkt och vänners känslor beträffande barnets funktionshinder 

 

 
Figur 2. Föräldrarnas upplevelser om deras närmaste släkt kunnat visa sina känslor beträffande 
barnets funktionshinder. 

 
 

Det sammanlagda resultatet av mödrarnas och fädernas svar visar att 60 % upplevde att de 

närmaste släktingarna hade kunnat visa sina känslor beträffande barnets funktionshinder. 
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Figur 3. Föräldrarnas upplevelser om hur de närmaste släktingarna visat sina känslor beträffande 
barnets funktionshinder. 
 

Figur 3 visar hur släkten hade visat sina känslor och det är övervägande positiva känslor. 

Vanligast var att släkten accepterat barnet och inte behandlat det annorlunda än syskon eller 

andra barn i släkten. Släkten hade ställt upp, stöttat, visat sina känslor och vågat tala om 

funktionshindret. Det fanns några få som inte visat några känslor alls beträffande barnets 

funktionshinder och även en del släktingar som haft svårt att acceptera barnet. 

 

Några av de kommentarer som föräldrarna skrev var: 

”Min mor fick ett astmaanfall” 

”Måste sådana barn födas? var min fars första kommentar när jag berättade om vårt barns 

handikapp” 

”Farmor vägrade tro att något var fel med barnet, läkarna hade fel och vi hade fel. Jag 

tröstade henne men jag kände att det borde varit tvärtom” 

”Oftast tyvärr negativa känslor, som exempel att barnets farmor skäms för honom och det är 

ledsamt. Hon vill ej träffa honom idag” 
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”Gråtit, deltagande, rädsla. Allt detta har övergått i nyfikenhet, förståelse, glädje, massor av 

frågor och stolthet!” 

”Dom har ställt upp så mycket de någonsin kunnat” 

”De har gråtit och visat sin sorg öppet, men också visat att de älskar honom. De har också 

varit öppna gentemot vänner och bekanta och berättar gärna och mycket om honom” 

 

 

 

 

 
Figur 4. Föräldrarnas upplevelser om vännerna kunnat visa sina känslor beträffande barnets 
funktonshinder. 
 

 
 

När det gällde hur föräldrarna upplevde att vännerna kunnat visa sina känslor så trodde 58 % 

att de hade kunnat det och 32 % svarade att de inte upplevde att vännerna kunnat visa sina 

känslor. 
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Figur 5. Föräldrarnas upplevelser om hur vännerna visat sina känslor beträffande barnets 
funktionshinder. 
 

 Figur 5 visar att de flesta av vännerna hade vågat tala om barnets funktionshinder. Jämfört 

med tabell 3 så såg man att vännerna hade haft lättare att tala än släkten. Det var inte så 

många av vännerna som haft svårt att acceptera barnet och inte visat några känslor utan de 

hade ställt upp, varit ett stöd och accepterat barnet och behandlat det som de andra barnen. 

 

Några av de svar som föräldrarna skrev var: 

”Dom har frågat och jag har berättat” 

”Genom att ställa frågor, hjälpa till, ställa upp som barnvakt och att inte behandla barnet 

annorlunda” 

”De har tagit barnet till sig mer och mer ju äldre han har blivit och upptäckt personen istället 

för handikappet” 

”Det klassiska är att det man inte trodde var de som hanterade det värst och viseversa. 

Många har svårt att fråga och det är det man vill att vänner och bekanta ska göra” 
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3.3 Skillnader i hur mödrar och fäder upplever relationen till släkt och vänner 

 
 
Tabell 1. Redovisning av mödrarnas och fädernas svar på frågorna som besvarades med ja, nej eller 
osäker/ja och nej. 

  
 
 

Ja 

Mödrar
n=80 

 
Nej 

 
 
Osäker/
Ja och 

nej 

 
 
 

Ja 

Fäder 
n=79 

 
Nej 

 
 
Osäker/
Ja och 

nej 

 
Har relationen till släkt och 
vänner förändrats 
 

 
26,2% 

 
58,8% 

 
15,0% 

 
17,7%

 
68,4% 

 
13,9% 

 
Har släkt kunnat visa sina 
känslor 
 

 
66,2% 

 
21,2% 

 
12,5% 

 
54,4%

 
35,4% 

 
10,1% 

 
Har vänner kunnat visa 
sina känslor 
 

 
70,0% 

 
20,0% 

 
10,0% 

 
45,6%

 
44,3% 

 
10,1% 

 
 

Undersökningen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad (p-värde=0,382) mellan 

mödrarnas och fädernas upplevelser när det gällde hur relationen till släkt och vänner 

förändrats. Det fanns heller ingen signifikant skillnad (p-värde=0,139) mellan föräldrarnas 

svar om de upplevde att släkten kunnat visa sina känslor beträffande barnets funktionshinder. 

När det gällde hur föräldrarna upplevde att vännerna kunnat visa sina känslor beträffande 

barnets funktionshinder så var det en signifikant skillnad (p-värde=0,003) mellan mödrarna 

och fädernas svar. Mödrarna upplevde att vännerna hade kunnat visa sina känslor i större 

utsträckning än fäderna. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet från den här studien visade att de flesta föräldrarna inte upplevde att 

relationen till släkt och vänner förändrats efter att de fått ett barn med Downs syndrom. 

Föräldrarna upplevde också att släkt och vänner kunnat visa sina känslor beträffande barnets 

funktionshinder. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 

mödrarnas och fädernas svar när det gällde relationen till släkt och vänner och släktens 

känslor beträffande barnet. Det fanns en signifikant skillnad mellan mödrarna och fädernas 

svar när de gällde om vänner kunnat visa sina känslor då mödrarna upplevde att vänner 

kunnat visa sina känslor i större utsträckning än fäderna. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visade att över hälften av föräldrarna som fått barn med Downs syndrom 

inte upplevde att relationen till släkt och vänner förändrats efter barnets födelse. I en tidigare 

studie framkom det att mödrarna till ett barn med funktionshinder upplevde att det fått mer 

socialt stöd från omgivningen än vad de hade förväntat sig och att det underlättat för alla i 

familjen (Cunningham, 1996). Även mor- och farföräldrarna ansåg att deras barn blivit 

starkare och att man kommit varandra närmare i familjen då man sökt tröst hos varandra. 

(Scherman, Gardner, Brown, & Schutter, 1995). 

 

Resultatet i föreliggande studie påvisade att de flesta föräldrar upplevde att släkt och vänner 

hade kunnat visa sina känslor gällande barnets funktionshinder. I en tidigare gjord studie så 

beskrev mor- och farföräldrarna att förlust, chock, förnekande, ilska, förödelse var några av de 

känslor som de först kände när de fick beskedet att deras barnbarn hade ett funktionshinder 

(Scherman, Gardner, Brown, & Schutter, 1995).  Efter ett tag övergick de till mer positiva 

känslor (Katz & Kessel, 2002). 

 

Även om de flesta föräldrarna i föreliggande studie ansåg att reaktionerna från omgivningen 

varit övervägande positiva så fanns det kommentarer som visade att det inte alltid var så lätt 

för de närstående att acceptera barnets funktionshinder. Några av de negativa reaktionerna 

som föräldrarna fick erfara var: 

”Min mor fick ett astmaanfall” 
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”Måste sådana barn födas? var min fars första kommentar när jag berättade om vårt barns 

handikapp” 

”Farmor vägrade tro att något var fel med barnet, läkarna hade fel och vi hade fel. Jag 

tröstade henne men jag kände att det borde varit tvärtom” 

 

Studien visade inga signifikanta skillnader när mödrarnas och fädernas svar jämfördes när det 

gällde hur föräldrarna upplevde att relationen till släkt och vänner förändrats och hur 

föräldrarna trodde att släkt kunnat uttrycka sina känslor beträffande barnets funktionshinder. 

Men det fanns en signifikant skillnad mellan mördarnas och fädernas svar när det gällde om 

vännerna kunnat uttrycka sina känslor. Fäderna upplevde inte att de kunnat göra det i lika stor 

utsträckning som mödrarna. En studie genomförd av Herbert (1995) visade att när fäderna 

berättade för sina vänner om barnets funktionshinder så upplevde de att vännerna inte visste 

hur de skulle hantera situationen.  

 

Andra studier som gjorts påvisade skillnader mellan mödrarna och fäderna när det gällde 

stressnivån. Ett exempel var att konflikter med och stöd ifrån mor- och farföräldrar i högre 

grad påverkade mödrarnas stress än fädernas (Hastings, Thomas & Delwiche, 2002). 

 

En annan studie visade också att mödrar till ett funktionshindrat barn ofta var mer stressade 

och deprimerade än fäderna. Detta berodde på att mödrarna ofta tog på sig ett stort ansvar när 

det gällde hemmasysslor och saker som hade med barnet att göra och hade svårt att släppa 

över ansvaret på fäderna (Pelchat Lefebvre & Perreault 2003). Mödrarna uttryckte också ett 

större behov av stöd från både familj och vänner och de kände även ett större behov av att 

informera och förklara barnets tillstånd för sin omgivning (Hodapp, 2007). 

 

4.3 Metoddiskussion 

En fördel med studien är att det var relativt många som valde att delta och att resultatet då är 

mer rättvist och kan representera andra föräldrar till barn med Downs syndrom. Enkäterna 

skickades hem till mödrarna och fäderna vilket var positivt på det sätt att de kunde sätta sig 

ner och besvara frågorna i lugn och ro men negativt på det sätt mördarna och fäderna kan ha 

diskuterat frågorna och på så sätt påverkat varandras svar. En svaghet med enkäterna var 

också att det på två av de tre frågorna inte fanns något ”osäkert” alternativ, vilket resulterade i 

att de ibland kryssat för både ”ja” och ”nej” och ibland inte kryssat i något alls. 
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Eftersom redan gjorda och besvarade enkäter användes till resultatet så var frågorna och 

svarsalternativen något som inte kunde påverkas. 

 

Att enkäterna besvarades för 10 år sedan behöver inte vara en svaghet då det borde väcka 

samma känslor idag som för 10 år sedan när man får ett besked om att ens barn har Downs 

syndrom.  

 

Till att presentera resultatet användes cirkeldiagram, stapeldiagram och en tabell då dessa 

ansågs mest tydliga och lättast att förstå. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Frågar man föräldrar som ska få barn vad de vill att de ska bli får man oftast svaret: ”Det 

spelar ingen roll, bara det är friskt”. När de nyblivna föräldrarna sedan får beskedet att deras 

barn har ett funktionshinder är det känslomässigt svårt och därför är det viktigt att de känner 

att deras närmaste anhöriga finns där och ställer upp och förstår. Negativa reaktioner från 

släkt och vänner gör den redan känslomässiga situationen ännu svårare. Att familjen och 

vännerna accepterar barnet är viktig för föräldrarna och det är föräldrarna som borde få stöd 

och trygghet av sina närmaste och inte vara de som istället får ge tröst. En av föräldrarna i 

föreliggande studie tog upp just det på frågan om hur deras närmaste släktingar kunnat visa 

sina känslor beträffande barnets funktionshinder, han/hon svarade: ”Farmor vägrade tro att 

något var fel med barnet, läkarna hade fel och vi hade fel. Jag tröstade henne men jag kände 

att det borde varit tvärtom” 

 

Att personer med funktionshinder och dess närstående ibland blir bemötta med fördomar 

beror främst på omgivningens okunskap. Att få omgivningen att förstå vad funktionshindret 

egentligen innebär skulle minska de negativa attityderna. Osäkerhet på hur man ska hantera 

och bemöta funktionshindret kan göra att vissa drar sig tillbaka och undviker att träffa 

familjerna. Föräldrar i föreliggande studie tog upp att vissa av deras vänner hade tagit avstånd 

sedan de fick ett barn med funktionshinder. Hade dessa bara fått bra information från början 

så hade de kanske stöttat istället för att dra sig undan. Att vara öppen och våga fråga och prata 

gör att man får mer information och lär sig mer om funktionshindret. Istället för att dra sig 

undan på grund av bristande kunskap ska man se till att skaffa sig den kunskap man behöver 

för att känna att man kan hantera situationen och inte vara rädd för att ta kontakt.  
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I föreliggande studie framkom att fäderna upplever att vännerna har svårare att visa sina 

känslor än mödrarna. Det kan bero på att fäderna har svårare att tala med sina vänner om 

funktionshindret än vad mödrarna har. Då inte fäderna talar med sina vänner om barnets 

funktionshinder vågar inte vännerna heller ta upp det och på så sätt diskuteras inte ämnet 

vänner emellan. I en studie som Pelchat m.fl. (2003) gjorde visades att fäderna har svårare att 

tala om sina känslor än mödrarna. 

 

Författarna anser att ytterligare forskning inom detta område är nödvändigt då det är ett 

viktigt och aktuellt ämne som man inte vet så mycket om och det krävs kunskap för att få bort 

fördomarna om funktionshinder. Det har även gjorts lite forskning inom detta område.   

 

Som sjuksköterska är sannolikheten stor att du någon gång möter föräldrar till ett barn med 

funktionshinder. Det kan då vara värdefullt att ha kunskap om hur ett funktionshinder kan 

påverka familjen och dess omgivning för att ge föräldrarna och barnet ett så bra bemötande 

som möjligt. 

Studien kan representera föräldrar till funktionshindrade barn generellt och inte endast för 

föräldrar till barn med Downs syndrom, utan någon betydelse för i vilken ålder barnet 

befinner sig i. 
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