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Abstract 
 
A child has been born unto us. 
To become a parent when the child is born with a functional impairment:  
A descriptive and interpretive perspective. 

 
“A child has been born unto us”, is the most beautiful expression of humankind’s ability to 
cherish hope and trust for the world, writes Hanna Arendt. She describes how every child’s 
birth is the beginning of something new, something that the title is intended to emphasise. 
“Us” in the title also indicates that the child with a functional impairment becomes a public 
child in a special way.  

The purpose of this study is to describe the experience of becoming a parent when the child 
has a functional impairment. The study is based on a relational perspective. The theoreticians 
whose ideas have been used are, aside from Arendt, also Buber, Stern and Winnicott. In the 
analysis of the parental narratives, inspiration was taken from Ricoeur in a hermeneutic 
phenomenological approach. Encounters are the themes in this thesis, and have been 
formulated as encounters with the child, the environment and the professionals. Thirty parents 
(19 mothers and 11 fathers) were interviewed about their experiences of parenthood.  

The diagnosis of the child’s functional impairment was a chaotic and upsetting situation 
for the parents. Many strong, different feelings came into play. The parents could feel that 
they had been “thrown out into space”, and that their future was suddenly taken away from 
them. The future was what worried them most, and the question that was singled out was 
“How can we live this life?”  

Many professionals became involved in the child’s life, which could be both advantageous 
and disadvantageous for the family. The professionals’ attitudes and advices had a profound 
influence on the parents.  

Even though the child became in a sense a public child, the parents also had a feeling of 
having to carry on a struggle for their child in society, a” struggle of love” demanding the 
consideration of the child’s potential. Another “struggle of love” initially involved the 
parents’ own attempts to establish a relationship to the child. Thus there were two “struggles 
of love”. In their new, hesitant parenthood they had to “find their place in the world” and a 
way to exist. In their interaction with the child they had two competing figures of mind during 
the first period, “to be” and “to act”.  

The grief the parents had felt for the diagnosis could after a while be separated from the 
child, and it was the child who helped the parents to handle the grief.  

In the thesis the parents’ experiences are discussed, based on questions confronting them. 
How playing and training are interrelated is also discussed, as well as the significance of 
narration and the responsibility of the professionals. These results can be expected to have 
consequences for special educational work in this field.  

 
Keywords: Hermeneutic phenomenology, relational perspective, parenthood, infant, 
functional impairment, support, special education. 
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Förord 
 
 
 
 

Att skriva en avhandling är ett mycket ensamt arbete som paradoxalt nog innebär ett 
stort beroende. Det finns många att tacka! 
 
Först och främst mitt stora, varma tack till er trettio föräldrar som så rikligt delat med 
er av era upplevelser, tankar och erfarenheter. Utan er hade det inte blivit någon 
avhandling alls! 

 
Självklart vill jag tacka mina handledare! Av organisatoriska skäl fick jag byta 
handledare under arbetets gång. Professor Siv Fischbein blev min handledare under 
större och senare delen av avhandlingsarbetet och har handlett mig på ett klokt, erfaret, 
enkelt, lättsamt och engagerat vis. Siv, du är en sann pedagog! Du har alltid börjat med 
det positiva och då har det varit möjligt för mig att också lyssna till kritiken. Hjärtligt 
tack!  

Under första skedet av arbetet och under skrivandet av en D-uppsats var professor 
Jane Brodin min handledare. Tack för all din uppmuntran till mig att fortsätta vidare! 
Mycket betydelsefullt! 

Vid handledarbytet fick jag också förmånen att få en biträdande handledare, fil.dr. 
Margareta Ahlström. Margareta, du har läst och läst, haft åsikter, uppmanat, upp-
muntrat och utmanat. Du har varit min egen ”Knut”. Den höjdrädde örnen Örjan 
trodde aldrig att han skulle kunna flyga eftersom han var rädd för höga höjder, Han 
mötte den lilla bofinken Knut som på ett listigt (läs pedagogiskt) vis förde honom mot 
högre och högre höjder tills han en dag upptäckte att han inte var rädd längre och att 
han kunde flyga! På samma vis har du utmanat mig och fört mig mot högre höjder och 
nu kan jag (nästan) flyga! Det bästa av allt – det har varit roligt! I det lustfyllda har jag 
också varit (mer) mottaglig för påpekanden och ifrågasättanden. Ditt engagemang har 
medfört att jag kunnat lyssna. Du har gett ett ovärderligt stöd. Tusen tack! 

 
Det finns många som kantat min väg mot de ”högre höjderna”. Professor Rolf Helldin 
har funnits med hela tiden och är också en av dem som jag särskilt vill tacka. Rolf, ditt 
engagemang och patos för specialpedagogiska frågor inspirerar och stimulerar! Du har 
tydligt visat att specialpedagogik främst hör samman med filosofi och politik på en 
övergripande nivå. Tack för alla samtal, alla förslag på litteratur, alla goda råd och all 
din uppmuntran! Du var också läsare vid mitt halvtidseminarium. Mitt innerligaste och 
varmaste tack till dig!  
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Vid halvtidsseminariet var också fil.dr Ingrid Hårsman och docent Lise Roll-
Pettersson läsare. Tack för att ni alla tog er tid, läste och gav konstruktiva förslag. Det 
har jag haft stor nytta av i det fortsatta avhandlingsarbetet! 

Till det sista seminariet, läsgruppen, var fil.dr Ingrid Hårsman läsare igen. Övriga 
läsare då var professor Anders Gustavsson från Stockholms universitet och professor 
Sven Hartman från Lärarhögskolan. Era synpunkter, Ingrid, Anders och Sven, gav mig 
stort mod och mycket inspiration att färdigställa arbetet. Jag kunde inte ha fått ett 
bättre stöd. För det är jag oerhört tacksam! 

 
Jag vill också tacka alla mina kollegor Lärarhögskolan. Ett särskilt tack vill jag rikta 
till Jari Linikko. Jari, du och jag har gått samma väg sen 1993! Du har varit min 
stöttepelare så många gånger! Alltid positiv! Tack! Andra oerhört betydelsefulla 
vänner och medforskare bland många är Anna-Carin Rehnman, Emelie Cramér-
Wolrath, Lolo Danielsson, Désirée von Ahlefeld Nisser, Fia Andersson, Anders 
Jansson, Anna Westberg och Anna-Lena Ljusberg. Tack kära ni, för allt som vi delat 
av vånda och ljuspunkter i olika situationer under arbetets gång. Det har varit roligt! 
Helt ovärderligt! Jag vill också framhålla Per Byström, Karin Dahlin, Suzanne 
Kriström och Bodil Halvars-Franzén.  

En medvandrare som jag också särskilt vill nämna är docent Peg Lindstrand. Tack 
Peg för alla delade tankar om livet! Tack också till professor Gunilla Dahlberg för 
många goda råd och inspirerande samtal! Tack till fil.dr. Matts Mattsson för delade 
tankar om praxisnära forskning. Också till Kristina Rabell, pedagogisk ledare, mitt 
tack för all din uppmuntran och ditt positiva sinnelag. Tack till forskningssekreterare 
Marion Myhrman som förutom att ständigt vara redo att hjälpa är en så go´ kompis! 
Tack! Det finns många fler som skulle kunna omnämnas, tack till er alla som 
medverkar till institutionens goda, generösa klimat! Min tacksamhet riktas också till 
Margot Lundquist som hjälpt mig med översättningen till engelska. 

 
Också till kollegor på Tittut, specialpedagog Nina Dahlbeck, leg psykolog Ylva 
Hermansson och leg psykolog Anita Gyllenstein mitt varmaste tack! Tack för en 
enastående arbetsgemenskap! Tack för allt skratt och alla tårar som vi haft tillsam-
mans! Tack för alla delade tankar, alla gånger då vi stött och blött, vänt och vridit på 
olika frågor ur olika perspektiv. Nina, du och jag skrev C-uppsatsen ihop, det var ju så 
det startade! Tack för fantastisk vänskap! Ylva, det var vi som tillsammans fick ta över 
och fortsätta bygga upp arbetet på Tittut innan Nina och Anita kom. Att arbeta 
tillsammans med dig har varit spännande, lärorikt, roligt, utvecklande! Tack för dina 
värdefulla synpunkter på mitt arbete!  

Tack till enhetschef Barbro Sjöström Miljand för all din uppmuntran i avhandlings-
arbetet och ditt tålamod med att jag inte funnits på plats på Tittut! Tack också till Inga-
Lill Kristiansson, verksamhetschef för Länscentret, och till Hans Wermeling, chef på 
FoUU-enheten inom Handikapp & Habilitering, för visat intresse i mitt arbete. 
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Till min närmaste familj, finns inte ord som räcker till för att uttrycka vad jag känner. 
Kära ni allihop, jag är så oändligt glad och tacksam för att ni funnits nära mig, när det 
här arbetet har genomförts. Ni har hjälpt mig att förstå vad som är viktigt i tillvaron! 

Ett särskilt tack till mina föräldrar, Astrid och Erik Törner. Mamma, ditt intresse för 
människor, din passion för ditt arbete som lärare och sedermera speciallärare, din 
okuvliga styrka i utmanande situationer har lärt mig mycket! För det är jag oändligt 
tacksam! 

Tack käraste Hans, min man och livskamrat i vått och torrt! Tack för att du hela 
tiden manat mig att gå vidare och för att du på så många vis underlättat genomförandet 
av avhandlingsarbetet för mig. Mitt särskilda och varmaste tack! 

Mitt allra hjärtligaste tack till er mina barn, min största glädjekälla! Tack för allt 
som ni lärt mig! Tack för att ni är ni! Tack till dig Elin med make Tomas och 
”lillprins” Elias, till dig Joel, till dig Isak med sambo Sofia och till dig Ida! Tack för er 
trogna support och det stora intresse ni visat för det jag ägnat mig åt under många, 
långa år! Tack för att jag fått berätta! 

Varmt tack till min allra käraste syster Gittan – Birgitta Törner, sjukgymnast inom 
habiliteringen – som alltid uppmuntrar och muntrar upp!  

Givetvis tack till alla andra vänner och bekanta i min närhet som på så många olika 
vis kommit med glada tillrop under arbetets gång! Tack för alla omsorger! 

 
 

Viksjö i oktober 2007 
 
Elisabeth Lundström 
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1. Inledning 
 
 
 
 

”Hans blick bar oss över helvetesgapet”, sa en mamma, när hon berättade om hur det 
var när hon och pappan fick beskedet att deras lille nyfödde son hade Downs syndrom. 
Orden upplevdes fruktansvärda, men läkaren själv blev till stöd och hjälp. Han 
stannade kvar i rummet i den svåra stunden och upprepade en mening flera gånger, 
samtidigt som han gullade med gossen. ”Det är mycket glädje med dom här barnen”, 
var de ord som han gång på gång sa. Han hade en blick för både föräldrarna och 
barnet, han talade om glädje och han rörde vid barnet och log. Beskedet var lika svårt 
trots det, men läkarens sätt att vara bar föräldrarna – över helvetesgapet. Han var en 
medmänniska som fanns vid föräldrarnas sida i den ensammaste av situationer. 

I mitt arbete inom Spädbarnsverksamheten Tittut har jag som specialpedagog mött 
många familjer och fått förmånen att få ta del av föräldrarnas berättelser. Till Tittut 
kommer familjer med små barn (0-2 år) som har någon typ av funktionsnedsättning, 
såsom Downs syndrom, annan kromosomavvikelse, CP-skada, grav hjärnskada, 
muskelsjukdom, ryggmärgsbråck och liknande. Det som föräldrarnas berättelser 
handlat om har gällt en stor sorg men också mycket glädje. I föreliggande studie, som 
pågått parallellt med mitt yrkesarbete, har 30 föräldrar intervjuats om upplevelsen av 
föräldraskapet när barnet har en funktionsnedsättning.  

Att bli förälder är en händelse av existentiell karaktär. Föräldraskapet rymmer en ny 
roll, en ny identitet och blickarna riktas mot framtiden. På ett påtagligt sätt handlar det 
om möten. Det är framförallt mötet med det lilla barnet, det nya spirande livet och på 
så vis ett möte med Livet självt. Det är också mötet med omgivningen som på ett 
särskilt sätt väcker frågeställningar som rör hur det lilla barnet kommer att tas upp i 
samhällsgemenskapen och hur föräldrauppgiften ska kunna uppfyllas. Däri ingår även 
möten med professionella, det vill säga yrkesgrupper som har ett samhällsansvar för 
barnets välbefinnande och utveckling. 

Hur upplevs då föräldraskapet när barnet har någon typ av funktionsnedsättning? 
Hur blir mötet med barnet och med omgivningen? Och hur blir mötet med 
professionella som i den situationen är än fler? Finns det likheter och olikheter i 
mödrars och fäders upplevelser? Vad upplevs som stöd? Vad kan vara en special-
pedagogisk uppgift? Dessa frågeställningar har följt studien som förutom att fokusera 
upplevelsen av föräldraskapet haft syftet att undersöka behovet av stöd. Studien är 
gjord utifrån ett antagande att stöd behövs i den uppkomna situationen och med det 
pragmatiska syftet att adekvat stöd ska kunna utvecklas. 
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2. Bakgrund 
 
 
 
 

Ett barn är fött 
Grunden för ett föräldraskap är att ett barn är fött. Hur en förälder upplever sitt 
föräldraskap har rimligen också betydelse för barnet. För barnets skull är det därför 
viktigt att ha fokus på föräldrars situation och välbefinnande, då detta i sin tur är 
avgörande för barnets psykiska välmåga och utveckling. Studien kan på så vis sägas ha 
barnet i fokus i första hand.  

 
Mitt kunskapsintresse 
När jag började arbeta inom habiliteringen på ett habiliteringscenter1 var jag själv 
mamma till fyra barn och hade på olika vis blivit varse den känslighet som varje 
nybliven förälder har. Ett starkt minne var en episod på BVC när vårt tredje barn var 
tre veckor. Jag kände mig vid det laget som en relativt erfaren och stadig mamma. När 
sköterskan hade vägt och mätt den lille, sa hon: ”den här lille gossen får gärna äta lite 
mer”. Det resulterade i att jag den dagen inte kunde ge någon mat alls, det kom inte en 
droppe mjölk när jag senare skulle amma. Sköterskans ord antydde (vilket säkerligen 
inte var hennes mening) att jag inte var en tillräckligt bra mamma, då min pojke inte 
hade ökat nog i vikt! Han var för mager!  

Den här händelsen, bland andra, gjorde att jag undrade hur nyblivna föräldrar som 
kom till habiliteringen skulle kunna hantera alla de råd och synpunkter som de fick i 
mötena med många olika professionella. Denna fråga och vetskapen om betydelsen av 
föräldrars välmående för barnets skull har följt mig genom åren. 

 
I habiliteringsarbetet har jag också upplevt vilket seriöst arbete som läggs ner, hur 
intresse och engagemang driver de allra flesta som arbetar där. Jag har också upplevt 
att ambitionerna inte alltid överensstämmer med familjernas behov, vilket ur familjens 
perspektiv måste beklagas, men också ur habiliteringens och därmed samhällets, då det 
i dessa fall inte heller blir särskilt kostnadseffektivt.  

                                              
1 vilket på den tiden kallades distriktskontor 
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Familjens behov och habiliteringens ambitioner kan mycket förenklat illustreras med 
två cirklar. Den ena står för familjens behov och den andra för habiliteringens arbete. I 
värsta fall är cirklarna fristående från varandra: 
 
     
 
i de flesta fall överlappande till någon del:  
 

 
 
och i bästa fall helt: 
 
 
    
 
I det sista fallet uppfylls familjernas behov av verksamheten som bedrivs. En sådan 
total överlappning är troligen inte möjlig, men målet måste vara att cirklarna i 
möjligaste mån ska gå omlopp. Genom olika enkäter brukar också familjers behov och 
nöjdhet kartläggas, för att få ett mått på hur väl verksamheten fungerar. Sådana 
undersökningar kan ge svar till viss del. Larsson (2001) menar att de flesta 
undersökningar om samhällets service utgår från ett konsumentperspektiv. Om 
föräldrar får formulera sig med egna ord kan andra aspekter framkomma. För mig 
framstår därför föräldrars egna berättelser som den viktigaste kunskapskällan. 

 
Definition av olika begrepp 
För att underlätta läsningen följer nedan definitioner av en del begrepp som 
förekommer i texten. 
 
Barn med funktionsnedsättning  
Enligt WHO:s gamla klassifikation ICIDH – International Classification of Impair-
ments, Disabilities and Handicaps – som utkom på försök 1980, gjordes åtskillnad 
mellan skada och/eller sjukdom, funktionshinder och handikapp. Begreppet handikapp 
fick en miljörelaterad betydelse då skadan/sjukdomen ansågs ge upphov till ett 
funktionshinder som i sin tur, beroende på omgivande faktorer, sedan leder till 
handikapp. ICIDH har sedan 2001 ersatts av ICF som är en klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International Classification of 
Functioning, Disability and Health). Funktionshinder definieras då som  

 
…en paraplyterm för funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegräns-
ningar eller delaktighetsinskränkningar som viktiga hälsokomponenter” 
 (Socialstyrelsen, 2003).  
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 Syftet har varit att beakta fler omgivande faktorer och att flytta fokus från 
sjukdomstillstånd till hälsorelaterade betingelser. Den miljörelaterade synen kvarstår 
och funktionshinder ses då som konsekvensen av en funktionsnedsättning och den 
omgivande miljön. ICIDH anses sprungen ur en medicinsk modell och ICF ur en 
social modell (Björck-Åkesson & Granlund, 2004). Modellen saknar inte kritik, då 
man menar att den fortfarande är influerad av ett medicinskt tänkande i första hand och 
därmed är mer individcentrerad än miljörelaterad (Grönvik, 2005). 

I föreliggande studie används termen funktionsnedsättning som en övergripande 
term för skador på organnivå (såsom hjärnskada, synskada eller hörselskada) struktur-
avvikelse (såsom kromosomavvikelse) eller sjukdom.  

”Barn med funktionshinder” eller ”barn med funktionsnedsättning” används ofta i 
forskning som en övergripande term men utgörs definitivt inte av en homogen grupp 
barn. Det finns en mängd olika skador, kromosomavvikelser och sjukdomar som 
medför funktionsnedsättningar som i sin tur kan vara av olika art, exempelvis rörelse-
hinder och/eller utvecklingsstörning. Variationen av funktionsnedsättningar är stor och 
upplevelsen av att bli förälder är troligen helt olika beroende av funktionsnedsätt-
ningens karaktär. Trots dessa variationer används funktionsnedsättning här som en 
övergripande term. I föräldraberättelserna och vid en del andra tillfällen används 
ibland ”barn med handikapp” och ”barn med funktionshinder” synonymt med ”barn 
med funktionsnedsättning”. 

  
Downs syndrom 
Enligt utdrag ur Vårdguiden innebär Downs syndrom2 följande: 

 
I människans celler finns en komplett uppsättning arvsanlag. Arvsanlagen, vårt 
individuella DNA, finns samlade i våra 46 kromosomer, som i sin tur finns inne i 
cellens kärna. I vissa fall när cellerna delar sig kan ett barn födas med tre kromosomer 
av nummer 21 istället för två. Detta kromosomala tillstånd kallas trisomi 21 och ger 
Downs syndrom. Den extra kromosomen påverkar hjärnans utveckling, men även en rad 
andra organ. 

När det finns misstanke om att ett nyfött barn har Downs syndrom, använder man ett 
system som kallas för Halls kriterier. Halls kriterier är en lista med de 20 vanligaste 
kännetecknen på Downs syndrom. För att diagnosen ska vara säker ska tolv kriterier 
vara uppfyllda och ibland kompletteras undersökningen med blodprov och cellodling. 
I Sverige föds ca 120 barn med Downs syndrom per år (www. vardguiden.se). 
 

                                              
2 För en mer utförlig beskrivning se Annerén, Johansson, Kristiansson och Lööw (1996). 
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Cerebral Pares 
Enligt Vårdguiden innebär en CP-skada följande: 

 
Cerebral pares, cp, betyder förlamning genom hjärnskada och är den vanligaste orsaken 
till rörelsehinder hos barn och ungdomar. Av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige 
varje år får 200 en cp-skada. Cp är egentligen inte en enhetlig sjukdom utan ett 
samlingsnamn för en rad olika symtom. Ett rörelsehinder orsakat av en skada eller 
utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan är den gemensamma nämnaren. 
Skadan ska ha inträffat antingen under graviditeten, i samband med förlossningen eller 
tiden närmast därefter. 

Syrebrist och blödningar i hjärnan är de vanligaste orsakerna till cp. Beroende på var 
i hjärnan skadan sitter och vid vilken tidpunkt skadan inträffat, visar barnet under sin 
utveckling olika symtombilder. Barn med cp har en försenad motorisk utveckling. 

Variationen är stor – en del barn har bara ett lätt rörelsehinder medan andra barn har 
kvar mycket lite viljestyrd motorisk aktivitet. Många barn och ungdomar som har cp, 
har förutom rörelsehindret, även andra funktionshinder, till exempel förstånds-
handikapp, epilepsi, perceptionsstörningar, talsvårigheter och synskador (www. 
vardguiden.se).  
 

Habilitering 
Ordet habilitering kommer från latinets ”habile” som betyder att ”göra skicklig”. Det 
används dels om de insatser (av medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social art) 
som riktas mot barn, ungdomar och vuxna med någon form av funktionsnedsättning 
(rörelsehinder, utvecklingsstörning, autism, hörselskada och synskada) dels om själva 
verksamheten för detta. 

I Stockholms län finns ett tiotal så kallade habiliteringscenter för barn och 
ungdomar samt ett antal länsövergripande verksamheter såsom Händelserike, Späd-
barnsverksamhet och Kris- och Samtalsteam inom det så kallade Länscentret. Dessa 
nämns i texten och omnämns därför här. Samtliga ryms under landstingets habili-
teringsverksamhet och de senare avser att vara ett komplement till habiliterings-
centren. Habiliteringens innehåll är enligt Handikapp & Habiliterings hemsida 
följande: 

 
Inom habiliteringen finns särskild kunskap om problem och livsbetingelser för 
människor med funktionsnedsättningar. Habiliteringens insatser utgår från varje 
individs behov. Tillsammans med den som söker gör vi en kartläggning av behov och 
önskemål. Habiliteringen ger förslag till åtgärder. Mål innehåll och omfattning av 
insatserna utformas i samråd med den enskilde, föräldrar eller företrädare och 
dokumenteras i en habiliteringsplan. Insatserna kan vara råd, stöd och behandling till 
barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar, eller dess anhöriga. 
 
Till de som söker insatser hos oss erbjuder vi expertstöd av bland annat sjukgymnast, 
arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog eller specialpedagog. Vi arbetar tillsammans 
vid behov för att ge allsidiga insatser utifrån ett helhetsperspektiv på varje individ.  
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Habiliteringen påverkar 
 
    * motorisk, psykisk, språklig och social utveckling, 
    * kommunikation, 
    * lek och samspel, 
    * utförande av vardagsaktiviteter, 
    * deltagande i samhällsliv. 
 

 
Habiliteringen omfattar 
 
    * behandling, 
    * utprovning av hjälpmedel, 
    * råd inför bostads- och annan miljöanpassning, 
    * information om den egna funktionsnedsättningen, 
    * samtalsstöd  (www.habilitering.nu) 
 

Ute i landet kan det se något annorlunda ut än i Stockholm. Lokalmässigt finns 
habiliteringscentret då ofta i nära anslutning till något sjukhus och läkare och/eller 
någon annan personalkategori kan också ingå i teamen.3   

 
Professionella 
Professionella används som samlingsbegrepp för alla olika yrkesverksamma som 
föräldrar möter i sina kontakter omkring barnet. 

 
Omgivningen 
Omgivningen används som ett begrepp för alla i den omgivande miljön. Det kan vara 
egna föräldrar, vänner, grannar, arbetskamrater och även den omgivande samhälls-
strukturen totalt sett. Professionella ingår också i omgivningen men har här fått ett eget 
utrymme.  
 
Avhandlingens disposition 
Avhandlingen innehåller av 15 kapitel som i korthet behandlar följande:   

 
• Kapitel 1 består av en inledning. 
• Kapitel 2 består av bakgrund, begrepp och avhandlingens disposition. 
• Kapitel 3 redogör för avhandlingens syfte och frågeställningar. 
• Kapitel 4 handlar om avhandlingens teoretiska perspektiv, ett relationellt 

perspektiv. 
• Kapitel 5 handlar om att bli förälder. 

                                              
3 För en genomgång av utvecklingen inom svensk habilitering, se Åman (2006). 
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• Kapitel 6 beskriver tidigare forskning avseende föräldraskap när barnet har en 
funktionsnedsättning. 

• Kapitel 7 redogör för avhandlingens metodologiska ansats och studiens genom-
förande. 

• Kapitel 8 innebär att resultatredovisningen startar. Kapitel 8 handlar om upp-
levelsen av att få beskedet om en funktionsnedsättning hos det nyfödda barnet. 

• Kapitel 9 handlar om föräldrarnas möte med professionella i samband med 
beskedet. 

• Kapitel 10 beskriver det allra första mötet med barnet och mötet med den 
närmaste omgivningen. 

• Kapitel 11 handlar om upplevelsen av föräldraskapet under den första tiden. Det 
avser föräldrarnas tankar och känslor, mötet med barnet, förhållandet till den 
andra/e föräldern och mötet med omgivningen utanför den närmaste kretsen. 
Det kan sammanfattas som att det för föräldrarna gällde att ”finna sin plats i 
världen”. 

• Kapitel 12 avser fortsatta möten med professionella. Dessa påverkade föräld-
rarnas arbete med att ”finna sin plats i världen” och hör på så vis till föregående 
kapitel, men har här fått ett separat kapitel. Detta har skett för att tydliggöra 
denna påverkan samt för att beskriva vad som upplevdes som professionellt 
stöd. 

• Kapitel 13 handlar om hur mötet med barnet upplevdes efter en tid. 
• Kapitel 14 består av en beskrivning av hur livet hade utvecklats, det vill säga av 

vad som hade blivit konsekvenserna i föräldraskapet. 
• Kapitel 15 innehåller en avslutande diskussion som bland annat rör vad som 

kan vara en specialpedagogisk uppgift i mötet med nyblivna föräldrar. Det 
innehåller även en metodologisk reflektion och några avslutande tankar. 

 
Kapitel 4 till 7 avslutas med en sammanfattning. I resultatdelen, det vill säga i kapitel 
8 till 14 har min avsikt, förutom att beskriva föräldrarnas upplevelser, också varit att 
ge en tolkning. I slutet på varje kapitel finns därför en sammanfattning med diskussion 
som slutligen komprimerats i en frågeställning eller påstående.   
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3. Syfte och frågeställningar 
 
 
 
 

Forskningsprocessen 
Avhandlingsarbetet har innehållit olika delstudier och har drivits framåt i en process. 
Den ena studien har utgjort en grogrund för den andra. Det har inte funnits en klar 
utstakad plan från begynnelsen, utan det har funnits idéer som övergivits till förmån 
för andra under arbetets gång. Syftet med de olika delstudierna har därför varit något 
olika.  

Avstampen för avhandlingsarbetet togs i en D-uppsats (Lundström, 1999) som i  
sin tur hade föregåtts av en C-uppsats (Dahlbeck, Lundström & Wikner, 1994).  
I C-uppsatsen var syftet att studera den vuxnes roll i barns lek och lekutveckling när 
barnet har en funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). I denna studie uppmärk-
sammades vi på det tidiga samspelets inverkan på leken och dess utveckling. 

I D-uppsatsen studerades tidigt samspel mellan barn och förälder när barnet har en 
funktionsnedsättning dels genom videoinspelning av tre mor-barnpar som besökte ett 
händelserike dels genom intervjuer av mödrarna i samband med att videoinspelningen 
visades. Vid dessa intervjuer berättade mödrarna spontant om själva upplevelsen av 
föräldraskapet. De berättade även om Händelserikets betydelse. Ett utökat syfte blev 
därför att även beskriva detta.  

Resultatet blev vägledande för nästa studie (Lundström, 2003), då inom ramen för 
avhandlingsarbetet. Den studien blev ämnad att ytterligare och i första hand undersöka 
upplevelsen av föräldraskapet samt att se vilken betydelse Spädbarnsverksamheten 
Tittut kunde ha. Initialt fanns en tanke om att studera den verksamheten som sådan, det 
vill säga om och i så fall hur en spädbarnsverksamhet kunde vara ett stöd för föräldrar 
och hur det stödet kunde utvecklas. Vid den tidpunkten hade jag emellertid fått ett 
vikariat som specialpedagog på deltid på Tittut. Den fråga som uppstod var huruvida 
forskning kunde bedrivas inom en verksamhet där jag själv arbetade. Frågan 
bearbetades på olika sätt (Se vidare under Etiska överväganden) och i nämnda studie 
intervjuades endast föräldrar som besökt Spädbarnsverksamheten innan jag började 
arbeta där. Syftet formulerades som att få ökad kunskap och kännedom om 
upplevelsen av att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning, behovet av stöd 
samt erfarenheterna av Spädbarnsverksamheten.  

De två första studierna hade gällt mödrars upplevelser och därför fokuserade nästa 
studie fäders upplevelse av föräldraskapet och upplevelsen av stöd (Lundström, 2005). 
En fråga som vuxit fram under studiernas gång var om det var skillnad på mödrars och 
fäders berättelser och i så fall vilken. Därför ville jag intervjua fäderna till de barn vars 
mödrar intervjuats i den senaste studien. Därtill behövdes också ett större underlag. 
Detta behövdes även för föreliggande studie och jag gick därför ut med förfrågan till 
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både fler mödrar och fler fäder. Frågan om medverkan ställdes till föräldrar inom 
Spädbarnsverksamheten. Att beforska verksamheten som sådan var en tanke som då 
övergivits. Därför tillfrågades även föräldrar från andra orter om medverkan.  

Sammanfattningsvis kan sägas att från att ha haft fokus på lek försköts detta till att 
belysa det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar. Intresset utökades då även med 
själva upplevelsen av föräldraskapet och vad som uppfattats som stöd i föräldraskapet. 
Genom denna fråga kom det tidiga samspelet mellan barn och förälder återigen i fokus 
genom föräldrarnas berättelser. 

 
Slutligt syfte och frågeställningar 
Nästa steg i avhandlingsarbetet gällde att se över och på nytt analysera alla intervjuer. 
Då fanns ytterligare 12 intervjuer med mödrar att tillgå. Det övergripande syftet har 
formulerats som att fokusera två områden med underliggande teman, där det första 
området avser: 
 
Föräldraskap och funktionsnedsättning 
- föräldrars upplevelse 
- samspel/möten 
- jämförelse mellan mödrar och fäder 
 
Det andra området berör: 
 
Det omgivande samhället, främst habiliteringen 
- stödfunktioner 
- den specialpedagogiska uppgiften   
 
Med samspel/möten åsyftas såväl det tidiga samspelet mellan förälder och barn, 
kontakten mellan förälder och professionella som förälderns förhållande till 
omgivningen. Stöd innebär upplevelsen av stöd, det vill säga vad som upplevs hjälpa, 
hålla upp, tillföra och underlätta. 
 
Frågeställningarna har formulerats enligt följande: 

 
• Hur upplever föräldrarna sitt föräldraskap? 
• Hur upplevs mötet med barnet?  
• Hur upplevs mötet med omgivningen? 
• Hur upplevs mötet med professionella?  
• Vilka likheter och skillnader finns i mödrarnas och fädernas upplevelser? 
• Vad har föräldrarna upplevt som stöd? 
• Hur kan den specialpedagogiska uppgiften i mötet med nyblivna föräldrar 

formuleras?  
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4. Teoretiskt perspektiv 
 
 
 
 

Studiens teoriram utgörs av ett relationellt perspektiv. I detta kapitel beskrivs först vad 
som avses med detta, därefter följer ett avsnitt om professionella omvårdnadsrelationer 
och sedan en beskrivning av vad som sker i det tidiga samspelet mellan förälder och 
barn. 

Ett relationellt perspektiv 
Det som här menas med ett relationellt perspektiv avser det intersubjektiva, det som 
sker mellan människor, det som sker mellan i mellanrummet, och som per definition 
handlar om mötet mellan människor. Det finns flera som intresserat sig för detta. Här 
är utgångspunkten tagen från Hanna Arendt4, Martin Buber,5 Daniel Stern6 och, när 
det gäller det tidiga samspelet, Donald W Winnicott.7 I det sjunde kapitlet beskrivs den 
metodologiska ansatsen som har sin utgångspunkt i Paul Ricoeurs filsofi8. Ricoeur har 
kallats en kommunikativ kommunikationsfilosof (Kristensson Uggla, 1994) och 
stämmer väl in i ett relationellt perspektiv.  
 
Hanna Arendt räknas som en politisk filosof som verkade i en existentialistisk 
tradition. Hon studerade hos såväl Heidegger, Husserl som Jaspers. Buber ses som en 
föregångare till existentialismen. I centrum för hans filosofiska verk står jag – du – 
relationen (Exempelvis Buber, 1993, 1994, 1995, 1997, 2002). Stern är amerikansk 
psykolog och psykoanalytiker och en av de forskare idag som ägnat och ägnar sig åt 
spädbarnsforskning (Exempelvis Stern, 1985) och vad som sker i det tidiga 
föräldraskapet (Stern, 1995; Stern, Bruschweiler-Stern, & Freeland, 1998). Han har 
även utvecklat en teori om vad som sker i ögonblick av möten, hur möten är 
nödvändiga byggstenar i varje människas liv (Stern, 2004). Winnicott var en engelsk 
psykoanalytiker som beskrev det tidiga samspelet mellan förälder och barn 
(Exempelvis Winnicott, 1983, 1991, 1993, 1994, 1995). 

Avsikten är inte att göra en analys av likheter och skillnader mellan de olika 
teoretikerna, utan att försöka fånga vad som kan ske i det mellanmänskliga området 

                                              
4 Hanna Arendt levde mellan 1906 och 1975.   
5 Martin Buber levde mellan 1878 och 1965.  
6 Daniel Stern föddes 1934 

7 Donald W Winnicott levde mellan1896 och 1971 
8 Ricoeur levde mellan 1913 – 2005.   
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med hjälp av deras beskrivningar9. Det som kan konstateras är att Buber och Stern, ur 
helt olika tradition, utvecklat snarlika beskrivningar av vad som sker när människor 
möts. Nästa avsnitt inleds därför med Arendts tankar trots att Buber, som nämndes 
ovan, var en föregångare till existentialismen, för att sedan följas av Sterns och Bubers 
gemensamma reflektioner. 

 
Det mellanmänskliga 
Arendt (1986) lyfter fram människans förmåga till språk och handling. Dessa två 
hänger samman och gör individen tydlig. Genom dessa sker ett ’individens 
ådagaläggande’ och det sker i interaktion med andra. Arendt skiljer mellan ett privat 
och ett offentligt område. Att bara föra ett privatliv innebär att vara berövad vissa 
väsentliga ting, menar Arendt. Vår verklighetskänsla är beroende av att det finns ett 
offentligt rum, där det som varit fördolt kan framträda. Det framträdelserum som 
människan behöver är det offentliga området, vilket är detsamma som det politiska 
området eller ’de mänskliga angelägenheternas område’, där språk och handling är det 
utmärkande. Genom att berätta blir det också möjligt att föra ut något från det privata 
till det offentliga: 

 
Så snart vi börjar tala om företeelser som vi har erfarenhet av i det privata och intima, 
för vi ut dem i en sfär där de erhåller en verklighet som de tidigare aldrig haft, vilken 
intensitet de än berört oss med. Närvaron av andra som ser vad vi ser och hör vad vi hör 
försäkrar oss om världens och vår egen realitet (s. 75). 
 

Människans aktiva liv är politiskt och kan delas upp i arbete, tillverkning och 
handlande. Arbete och tillverkning kan försiggå utan andra människors närvaro, men 
handlandet är helt beroende av andra människors närvaro. Mot det aktiva livet ställer 
Arendt det kontemplativa livet vars tre element är tänkande, vilja och omdömes-
förmåga.  

I gemenskapen blir människan Någon. Att vara Någon, som är utmärkande för 
människan, är specifikt i så måtto att det inte går att definiera. I försök att beskriva 
Vem någon är, inser vi istället att vi svarat på frågan Vad någon är. Någon blir en 
karaktärstyp och vi har inte svarat på vem den enskilde är. Individens unika karaktär 
överstiger summan av de individuella delarna. Här är det språket som gör att vi 
kommer till korta. Vem någon är uppenbarar sig i ord och handling, men går inte att 
fånga i en språklig definition. Detta språkets tillkortakommande visar sig i hela det 
område som är det ’mänskliga angelägenheternas område’. Att vi inte har begrepp för 
detta, gör att vi inte heller kan hantera det stora område som finns människor emellan. 

                                              
9 I korthet kan sägas att gemensamt för Arendt, Buber, Stern och Ricoeur är att de på olika sätt 
diskuterar tankar av Husserl och Heidegger. Arendt och Ricoeur har en tydlig påverkan av Jaspers. 
Stern går i sina tankar om små barn tillbaka till Winnicott. Att redogöra för hur ryms inte inom denna 
avhandlings ram. 
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Men likaväl som detta kan försvåra kommunikationen, kan det också berika den, 
skriver Arendt (op.cit.). 

Det mellanrum som finns mellan människor, där tal och handlande försiggår 
genomkorsas också av ett annat Mellan, som består av ett system av relationer. Det 
kan liknas vid en väv där varje människa väver in sin tråd i en redan påbörjad väv. 
Varje ny människa medför att någonting nytt påbörjas: 

 
Eftersom varje människa genom att vara född är ett initium, en början och en nykomling 
i världen, kan människor gripa initiativ, bli upphovsmän och sätta något nytt i rörelse  
(s. 213). 
 

Det betyder att människan är en varelse med förmåga att påbörja. Påbörjan och 
fullbordan är handlandets två stadier. Som stöd för den tanken framhåller Arendt att 
både grekiskan och latinet har två olika men sammanhängande ord för handlande, ett 
för anföra och ett för fullfölja: 

 
Det viktigaste kännetecknet på det mänskliga livet är, att det består av händelser, som 
till slut kan återberättas som en historia (s. 124). 
 

Att vi livet igenom är ”fångna i en spännande historia med okänd utgång” (s. 232), 
menar Arendt, är det som gör att vi uthärdar att existera med döden framför oss. I 
handlandet realiserar människan den omständighet att hon blivit född, nativitetens 
faktum. Människan behöver inte bara födas för att dö, utan kan på sin väg i livet 
använda sin förmåga att handla, som innebär en förmåga att påbörja något nytt, ingripa 
och hejda det som sker. Ur den erfarenheten av handlandets innebörd kan tro och hopp 
växa fram. Det stora under som gång på gång avbryter världens gång är nativiteten:  

 
Undret består i att människor föds och med dem den nya början som de genom 
handlingar kan förverkliga i kraft av att vara födda (s. 295). 
 

Ett barn är oss fött  – julens glada budskap – blir därför det vackraste uttrycket för att 
man kan hysa tillit till och hopp om världen, enligt Arendt. 
 
Genom att människans förmåga till handling är storartad, har människan ett ansvar att 
handla, men också ett ansvar för hur hon handlar. Vi är tvungna att handla för att 
infoga oss i världen och för att ”inleda vår egen historia” (s. 226), men för att handla 
kan krävas mod. Att handla är att sätta igång processer som är omöjliga att förutse och 
återkalla. Arendt lägger allt ansvar på människan själv för de handlingar som orsakar 
olika skeenden. Det finns ingen utanförliggande storhet bakom som kan göras ansvarig 
för det som sker. Det betyder inte att Gud inte finns för Arendt, men människans 
ansvar för sina handlingar som sätter igång skeenden blir eget och stort. Det betyder 
att den handlande människan alltid blir skyldig, då konsekvenserna av en handling är 
oöverskådliga. Botemedlet mot den outhärdliga oåterkalleligheten blir förlåtelsen. Att 
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förlåta är att avsluta något. Det är att sätta stopp för en påbörjad handling som blev fel. 
Att förlåta är att inte vara inriktad på handlingen, utan på den skyldige själv, där 
kärleken har makt att förlåta.  

 
I sitt liv som människa kan man leva sitt liv med, för eller mot andra, menar Arendt 
(1986) och jämställer välgöraren som lever för andra med förbrytaren som lever mot 
andra. Att det är meningsfullt att jämföra helgon och förbrytare hör samman med det 
gemensamma att ingen av dem lever med andra. Både den självuppoffrande och den 
själviske döljer sig för sin omvärld. Bådas handlingskraft kommer ur en distans som 
bevarar det främmande.   

Detta innebär inte att Arendt inte skiljer på goda och onda gärningar. Onda 
gärningar förstör det mellanmänskliga området och är på så vis ogärningar. Godheten 
kan emellertid inte lyftas ut i det offentliga framträdelserummet för: 

 
… så snart en god gärning blir offentligt känd, förlorar den sin specifika karaktär av 
godhet (s. 100). 
 

Kärleken, liksom godheten, tål inte heller offentligheten ljus. Det finns dock en 
motsvarighet på ”de mänskliga angelägenheternas område” och det är respekten. 
Respekten har liksom kärleken makt att förlåta. Ett annat undantag för vad som går att 
föra ut i det offentliga är fysisk smärta. Arendt talar om fysisk smärta som den 
”intensivaste förnimmelse vi känner till” (s. 75) och som den mest privata av alla 
erfarenheter:  

 
Smärtan är kanske den enda erfarenhet som är omöjlig att gestalta och som därför aldrig 
kan framträda i offentligheten, och samtidigt berövar den oss vår känsla för verkligheten 
i sådan utsträckning att den intensitet, med vilken den i ordets mest reella mening fyller 
ut en kortare eller längre tidrymd i vårt liv, etsar sig snabbare och djupare fast i vårt 
minne än något annat. Det är som om det inte funnes någon bro från den radikalaste 
subjektiviteten, där jag är ”oigenkännlig”, till världens och livets yttre förhandenvaro. 
Smärtan – som verkligen skapar en ”gränssituation” eftersom den leder ut ur 
människornas värld, ur inter homines esse, på ett sätt som annars endast döden förmår – 
är med andra ord en så ”subjektiv” förnimmelse, så avlägsen från den ”objektiva” 
tingvärlden, att den inte ens kan framträda (s. 75). 
 

Om makt, säger Arendt, att det är det som får det offentliga området att framträda. 
Makten är inte positionerad eller placerad utan är någonting som uppstår mellan 
människor. Makt uppstår i mötet mellan människor och upphör när de skingras. Makt 
kan därför aktualiseras men inte materialiseras.  
 
I relationen blir människan Människa 
Martin Buber beskrev också det mellanmänskliga området. Det utmärkande för 
området är att det innehåller personliga relationer, menade han (Buber, 1995) och 
påpekade att det mellanmänskliga livet inte ska förväxlas med det sociala livet. Till det 
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sociala livet hör ett delande av gemensamma erfarenheter som inte behöver innehålla 
personliga relationer. Det mellanmänskliga är det som sker ’mellan’ (s. 26), det 
samspel som ’aktuellt sker’ (s. 25) där två parter möts. Det kan vara i ett samtal men 
också i ett flyktigt möte när blickar möts eller i ett leende av samförstånd, menar 
Buber. Detta påminner om och anknyter till det Stern (2004) kallar mötesögonblick 
och som utmärks av en ”gemensam resa i känslan” (s. 181). Det varar (i realtid) ett 
kort ögonblick men innehåller en resa som blir till 

 
… en rik, emotionell levd berättelse (s.181). 

 
Det mest utmärkande för ”resan” är att den är skapad gemensamt av båda parter 
(op.cit.). Det väsentliga är att den andre inte är betraktad som ett objekt, skriver Buber 
(1995): 

 
Det kommer inte an på någonting annat än att vardera av två människor vederfares den 
andre som just denna bestämda andre (s. 23). 
 

Buber menar att det är en dimension som vi är väl förtrogna med, men som det är svårt 
att finna ord för att beskriva och som har den största betydelse för vårt sätt att leva. Det 
handlar om en ”väsensrelation” (s. 18) som innehåller äkthet, öppenhet och ömse-
sidighet där man inte är objekt för varandra och där: 

 
… båda parters delaktighet är i princip ett ovillkorligt krav (s. 25).  
 

Situationen skiljer sig från den situation då man med empatisk inlevelse kan förstå en 
annan. Det utmärkande är att upplevelsen delas allt eftersom den växer fram. Stern 
(2004) framhåller liksom Buber det enkla, naturliga, välkända och rika men trots allt 
svårfångade i upplevelsen: 

 
Gemensamma resor i känslan är enkla och naturliga men ändå mycket svåra att förklara 
och till och med tala om. Vi behöver ett annat språk som inte finns (förutom poesi) – ett 
språk som genomsyras av temporal dynamik10. Detta är paradoxalt eftersom dessa 
erfarenheter utgör de avgörande ögonblicken i vårt liv. Gemensamma resor i känslan är 
en av livets mest förbluffande men ändå normala händelser, med förmåga att förändra 
vår värld steg för steg eller i ett språng (Stern, op.cit. s. 181). 
 

Det som Buber liksom Stern beskriver är de berikande ögonblick som sker när 
människor verkligen möts. Typen av relation kallas av Buber (2002) essentiell. Det 
handlar om att en dialog kommer till stånd, som för den skull inte betyder att dialogen 
behöver innehålla tal och inte heller gester. Det är det som sker i en ömsesidighet som 
utgör dialogens väsen. 

                                              
10 vilket betyder förändringar i tid eller över tid. Här handlar det om det som kan ske på några 
sekunder (min anmärkn) 
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Buber (1995) gör skillnad mellan två sätt att vara, två olika slag av människotillvaro. 
Det ena innebär att man lever ”utifrån sitt väsen” (s. 29) och det andra att man lever 
utifrån en bild av hur man vill göra intryck av att vara. Det senare innebär att det 
kommer in ett ”sken”, något som inte är äkta, mellan parterna. Sanning på det 
mellanmänskligas område betyder enligt Buber: 

 
… att människor meddelar sig med varandra sådana de är (s. 33). 
 

Bubers beskrivning handlar därför inte bara om en etisk norm, utan också om ett sätt 
att vara som berikar livet eller som utgör själva meningen med livet.  

 
Svara är icke något man skall, det är något man kan (Buber, 1993, s. 105).  
 

Människan kan antingen rikta sig till ett Du eller till ett Det. Det finns inget Jag för sig, 
utan bara ett Jag - Du eller ett Jag - Det11. Dessa är så kallade grundord och Jaget blir 
olika beroende på vilket grundord det träder in i. Skillnaden mellan de båda skriver 
Buber (1994) är att Jag – Du endast kan uttalas med människans hela väsen och Jag – 
Det kan aldrig uttalas med en människas hela väsen.  

Den som riktar sig mot ett Du framträder som person och den som riktar sig mot ett 
Det framträder som individ. En individ lär känna och begagnar sig av det han/hon 
möter vare sig det är ett ting, djur eller en annan människa. I det sättet att vara finns en 
avgränsning. En individ avgränsar sig då från andra individer och genom det uppstår 
ett subjekt – objektförhållande. Människan som person går i istället in i relation med 
andra personer (op.cit.). 

Detta innebär inte att det finns två slags människor, men människor kan vara olika 
dialogiska (Buber, 1993). Vanligen finns det två poler i varje människa. Varje 
människa har möjlighet att utveckla ett dialogiskt sätt att vara, även om det i det 
moderna samhället finns många hinder för att låta utvecklingen ske, menar Buber 
(1995). Det dialogiska sättet är: 

 
… en speciell själsförmögenhet – en gåva som lever som askunge och förutbestämd 
prinsessa i människans innersta (op.cit. s. 8). 
 

Även om Buber här talar om en speciell själsförmögenhet ska inte hans tanke om 
människans väsen förstås psykologiskt utan ontologiskt. Andra människor är en 
förutsättning för mänskligt liv. För att en människa alls ska växa som människa behövs 
andra människor. Det är i relationen som människan blir människa (Buber, 1994). 

 
Ty Jagets innersta växt sker inte, som man idag gärna vill tro, ur människans 
förhållande till sig själv, utan ur förhållandet mellan människa och människa; närmare 

                                              
11 Ett Det kan också vara en människa. Om man riktar sig till ett Du eller till ett Det hör ihop med hur 
man riktar sig 
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bestämt ur relationen mellan människor som uppfattar varandra i personlig närvaro 
(Buber, 1997, s. 40). 
 

Att ha ett dialogiskt förhållningssätt innebär inte att leva i ständig närvaro. Av det 
skulle en människa förtäras, skriver Buber (1994). Ingen människa kan leva utan att 
rikta sig mot Det för att ”lära känna och begagna” (s. 48). Men den som endast lever 
på det sättet är icke människa, hävdar Buber.  

De möten, som Buber beskriver kan vara korta ögonblick, men också en längre 
relation. Han kallar det relationsförlopp där tid under ett sådant förlopp inte har något 
sammanhang. Det som sker, sker bortom tid och rum. Dessa möten kan finnas både i 
en varaktig relation och i ett kort sammanträffande. Det är i båda fallen samma 
fenomen, ett Du som riktar sig till ett Du. En varaktig relation såsom man – hustru, 
förälder – barn och eventuellt vänner emellan kan levas som relation och måste, om 
den ska göra skäl för namnet, bestå av möten som innehåller och medför ömsesidighet. 
En varaktig relation kan dessvärre också framlevas på det sätt som består av att ”lära 
känna och begagna” (1994, s. 48), men då kan inte livsmålet att bli människa uppfyllas 
eller uppnås. Livet går då bara förbi, menar Buber (2002).  

En varaktig relation, bärs av dessa möten som kan ses som punkter eller ögonblick, 
men det totala mötet kan inte bestå. Det medför också att ett Du måste, när 
relationsförloppet är över, bli till ett Det. Duet blir ett Det för att (eventuellt) bli ett  
Du igen.  

 
Varje särskilt Det kan, genom att träda in i relationsförloppet, bli till ett Du  
(1994, s. 47). 
 

Stern (2004) menar likaså att dessa möten varar korta ögonblick. Även om han troligen 
menar att ögonblicken uppstår ”utanför tid och rum” har han fenomenologiskt studerat 
dessa ögonblick tidsmässigt och innehållsmässigt. Han skiljer mellan nuvarande 
ögonblick, nuögonblick och mötesögonblick. 

Ett nuvarande ögonblick varar mellan en och tio sekunder och den genomsnittliga 
varaktigheten är tre till fyra sekunder. Dessa ögonblick är de byggstenar som utgör 
relationserfarenheter av olika slag. Det är exempelvis den tid som det tar att uppfatta 
en fras, den tid som rytm i musik vanligen är uppbyggd på, även den tid det tar för 
inandning och utandning och den tid som utmärker turerna i det tidiga samspelet. Stern 
ger exempel på hur förälder och barn turas om i sekvenser om två, tre sekunder i sitt 
samspråk (joller). Fraser som man sjunger för små barn har samma längd, de 
ansiktsuttryck och miner som föräldern gör till sitt lilla barn har också den längden. 
När barnet har börjat le och i sitt samspel riktar sig mot föräldrarna behöver det 
förstärkning och bekräftelse på sitt beteende och den tid som barnet ”står ut” med att 
vänta har också beräknats till tre sekunder (s. 68).  
Ett nuögonblick är ett nuvarande ögonblick som plötsligt uppstår. Det är ett affektivt 
laddat ögonblick förbundet med kris. Det Stern beskriver är en terapeut -patient – 
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relation, en särskild sorts relation men som kan tjäna som illustration till vad som sker 
i andra relationer, exempelvis mellan professionella och föräldrar eller mellan förälder 
och barn. Det primära är att ”det som står på spel är hur de ska vara med varandra” (s. 
247).  

Mötesögonblick – moments of meeting – handlar om att i korta ögonblick kan 
människor mötas på ett särskilt vis. Ett mötesögonblick är ett nuvarande ögonblick 
som skapats i nuögonblicket. När Stern beskriver mötesögonblick är det för att 
beskriva den terapeutiska förändringsmöjlighet som ligger i mötesögonblickens 
karaktär. Inom psykoterapi ses intersubjektivitet som någonting centralt i en 
förändringsprocess. Terapeut och patient påverkar varandra, genom att de blir synliga 
för varandra och bekräftar varandra. Det är ”moments of meeting”12 som för livet 
vidare i en annan riktning. 

 
Professionella omvårdnadsrelationer 
I omvårdnadsrelationer, även professionella sådana, kan det verka som att man visar 
omsorg, man är bekymrad för den andre, men det finns ändå en barriär mellan den 
andre och mig. Den andre är någon jag ska hjälpa och blir till ett objekt för mig. Det 
som återkommer i Bubers beskrivningar är att det kan finnas en rädsla för det sätt att 
leva som han kallar dialogiskt, det vill säga i en öppenhet för den andre, medan 
öppenheten tvärt emot innebär utrymme för ett annat slags fenomen:  

 
In mere solicitude man remains essentially with himself, even if he is moved with 
extreme pity; in action and help he inclines towards the other, but the barriers of his 
own being are not thereby breached; he makes his assistance, not his self, accessible to 
the other; nor does he expect any real mutuality, in fact he probably shuns it; he “is 
concerned with the other”, but he is not anxious for the other to be concerned with him. 
In an essential relation, on the other hand, the barriers of individual being are in fact 
breached and a new phenomenon appears which can appear only in this way: one life 
open to the another – not steadily, but so to speak attaining its extreme reality only from 
point to point, yet also able to acquire a form in the continuity of life; the other becomes 
present not merely in the imagination or feeling, but in the depths of one’s substance, so 
that one experiences the mystery of the other being in the mystery of one’s own. The 
two participate in one another’s lives in very fact, not psychically, but ontically (Buber 
2002, s. 201). 

 
Det dialogiska förhållningssättet kan således både ses som något man väljer men också 
något som kommer som en gåva.   

 
This is certainly something which comes to a man in the course of his life only by a 
kind of grace, and many will say that they do not know it; but even he to whom it has 
not come has it in his existence as a constitutive principle, because the conscious or 

                                              
12 Se även Tronick (1982) och Carlberg (1999). 
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unconscious lack of it plays an essential part in determining the nature and character of 
his existence (op.cit. s. 202). 
 

Det som står fast är att det är i mötet som människan bli människa. Det gäller både 
omsorgsgivare och omsorgstagare. Att leva i öppet dialogiskt tillstånd ska ses som en 
möjlighet där utfallet till och med handlar om kommunion, det vill säga som att dela 
en djup gemenskap. Det blir en känsla av himmel:  

 
Med människan förhåller det sig annorlunda (till skillnad från djuren, min anmärkn): 
utstött från naturens släktordning till det vågstycke som ensamhetens kategori innebär, 
omsvävad av en vittring av medfött kaos, emotser hon förväntansfullt, i hemlighet och 
räddhågat, ett Ja, som tillåter henne att vara till och som kan komma till henne bara som 
från den ena personen till den andra. Människorna räcker varandra Jag-tillvarons 
himmelska bröd (Buber, 1997, s. 41).  
 

Ett klargörande gäller att det alls inte handlar om samhörighet på så vis att man 
identifierar sig med den andre, utan just att man möter den andre i hans/hennes 
annanhet, i det annorlunda. För att möta den andre behövs vad som vanligen kallas 
intuition, men som av Buber kallas realfantasi: 

 
Tillämpad på umgänget med människor betyder realfantasi att jag föreställer mig vad 
det är som en annan människa vill just nu, vad hon känner, uppfattar, tänker, och just 
detta inte som innehåll, avskilt från henne, utan helt och hållet i hennes verklighet, som 
en del av hennes livsprocess (op.cit., s. 37). 
 

Dialogens grundrörelse är hänvändelsen, skriver Buber (1993). Det handlar om att 
svara, att svara an till det som möter i det vardagliga. Ytterligare ett citat ska få belysa 
vad Buber menar med att vara i en beredskap för möten, vare sig det är med människor 
eller ting: 

 
Jag har att göra med den (verkligheten, min anmärkn.) på sådant sätt, blick i blick, vink 
i vink, ord i ord, att jag erfar den som talad till mig och jag till den. Och nu: i allt detta 
rutinens rassel som jag kallade min verklighet framträder den verkande verkligheten, 
den med skapelsen förbundna, den mig anförtrodda och ansvarsfyllda – oansenlig och 
härlig. Meningen finner vi inte i tingen, vi lägger heller icke in den i tingen, den tilldrar 
sig mellan oss och tingen (Buber, 1993, s. 108). 
 

Det innebär en följsamhet – vink i vink – men också en öppenhet för själva 
situationen:  

 
För att ett äkta samtal ska komma till stånd måste var och en som deltar däri bidra med 
sig själv. Det innebär att han måste vara villig att yttra vad som helst som faller honom 
in om det dryftade samtalsämnet. Det betyder att han lämnar ifrån sig sin andes bidrag 
oavkortat och utan uppskov (op.cit. s. 66).  
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Detta innebär att ett samtal aldrig kan arrangeras. Det måste finnas en öppenhet för 
stundens ingivelse, för något-som-vill-bli-sagt (op.cit. s. 67) just då som en följd av 
samspelet med den andre. Detta sammanfaller med Sterns (2004) tankar. Hans 
utgångspunkt är den terapeutiska processen, men som här används som jämförelse för 
andra professionella samtal. Stern menar att det måste finnas en ”löslighet” (s. 167), ett 
utrymme för det gemensamt skapade i den terapeutiska processen.  

 
Löslighet är följden av att två psyken samspelar på ett sätt som kan beskrivas ”träff-
miss-reparation-finjustering” för att tillsammans skapa och dela liknande världar (s. 
167). 
 

Värt att notera är att det aldrig kan vara en ”teknisk respons” (s. 246) från terapeutens 
sida utan det som terapeuten säger eller gör måste alltid ”bära terapeutens personliga 
signum” (ibid.), det vill säga terapeuten måste bidra med sig själv inifrån sig själv. För 
det kan krävas mod, menar Buber (1995) därför att det inte är: 

 
… en fråga om åskådning utan om att djärvt och ohämmat svinga sig över till den 
andre; något som kan kräva den mest intensiva omvälvning i ens egen tillvaro (s. 48). 
 

Det anknyter även till Ricoeurs (1992) tankar om autentisk ömsesidighet. Detta 
behöver inte betyda samstämmighet. Det som Ricoeur (1977) exempelvis betonar är 
distanseringens betydelse i all kommunikation och när Buber (1995) beskriver möten 
handlar det inte heller om samstämmighet utan om öppenhet, ärlighet och en vilja att 
möta den andre. Det är ett särskilt sätt att vara som gäller inriktningen på den andre. 
Det utmärkande för det mellanmänskliga är att den andre betraktas 

 
… som partner i ett livsskeende, det må så vara i en boxningsmatch (s. 23).  

 
Att vara professionell stödjare har framför allt innebörden av att vara i samklang med 
sig själv (in tune with oneself), skriver också Lindblad (2006) vilket är detsamma som 
att vara autentisk En viktig utgångspunkt är att agera som man själv skulle vilja bli 
behandlad. I själva förhållandet professionell och behövande/lidande finns en asymme-
tri. Det är ett förhållande som kan utnyttjas eller motverkas. Den professionella kan i 
den asymmetriska situationen använda sin styrka till att förstärka asymmetrin genom 
att vara den som ger i ’ett görande’, skriver Schuster (2006)13. Den professionelle kan 
också möta den behövande i en ömsesidighet av givande och tagande, i synnerhet i 
gränssituationer som handlar om lidande och död. Det är en situation där mötet sker i 
det existentiella och där behovet av ett genuint möte med den Andre och bekräftelsen 
av den Andre därför är särskilt påtagligt. Genom att den professionelle/a och den 
behövande möts i en ömsesidighet i det existentiella, i ett erkännande att de lever 
under samma existentiella villkor, under lidande och död, balanseras asymmetrin. Att 

                                              
13 Schusters utgångpunkt är sjuksköterskor som möter patienter i palliativ vård. 
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vilja den andre väl förutsätter en intersubjektivitet i form av både ett givande och ett 
mottagande som vilar på erkännandet , menar Schuster: 

 
Skillnaden mellan att svara på den andres rop utifrån plikt och att lida med den andre är 
densamma som skillnaden mellan betraktare och ett engagerat själv. Att gå in i närheten 
till en lidande människa sätter igång en rörelse som balanserar asymmetrin mellan den 
starke och den till synes svage (s. 38).  
 

Om omsorgen ses som plikt blir omsorgen ett givande som utesluter tanken om 
ömsesidighet. Omsorgens etiska karaktär är relaterad till respekten för människan 
(op.cit.) vilket kan jämföras med Arendts (1986) tankar om respekt istället för kärlek i 
det offentliga.  

Att vara personlig är inte detsamma som att vara privat. Att i ett personligt möte 
närma sig den andre gör inte mötet mindre professionellt, utan upplevelsen blir att 
professionellt stöd erfars (Se även Lindblad, 2006). ”Den till synes svage” är ett 
uttryck i citatet värt att beakta. Situationen som en människa råkat in i gör henne till 
”den lidande” och den som är i behov av hjälp. Men hon är bara till synes svag genom 
sin ”behovssituation”, den situation som skapar asymmetri. Asymmetrin motverkas 
genom ömsesidighet. Att bejaka det ömsesidiga är att öppna sig för den ”existentiella 
potential” som finns i mötet med den andre, menar Schuster (op.cit.) och den gåva som 
den professionella kan få ta emot är en livsgåva i form av ett delande av samma 
existentiella villkor: 

 
Den gåva som en lidande människa räcker till andra människor är en livsgåva i form av 
en påminnelse om livets sårbarhet och ändlighet. Att ta emot den gåvan är att ta emot 
livet som det levs i delaktighet med andra. Delaktighet visar sig som ett spontant 
känslomässigt gensvar riktat mot den som lider. Att vilja det goda för den som lider 
konkretiseras som ett med-lidande som innebär att ta emot den andre, men även att gå 
den andre tillmötes med fullödig känsla (s. 38). 
 

Det anknyter till Arendts (1986) tanke om att vara med och inte för den andre. 
Ömsesidigheten blir till gagn och välsignelse för bägge parter, den ger ”den 
behövande” hopp och den professionelle/a mening i arbetet. 
 
Det tidiga samspelet 
Utmärkande för tidigt samspel är att det innehåller möten. Det finns dels hos barnet en 
social kompetens (Stern, 1985) som gör sig gällande i en strävan efter både anknytning 
och intersubjektivitet (Stern, 2004), dels hos föräldern en öppenhet och intuition som 
medför en beredskap att möta det lilla barnet (Winnicott, 1991; Stern, 1995; Stern et 
al. 1998). En trygg anknytning utgör grunden för barnets psykiska hälsa och 
utveckling. Med anknytning menas ett varaktigt känslomässigt band (Se exempelvis 
Bowlby, 1969, 1994; Hårsman, 1994, 1997; Broberg, 2006 ). Det har en biologisk 
skyddsfunktion. Barnet behöver för sin överlevnad knyta an till åtminstone en person. 
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Genom sitt sätt att suga, genom leenden, joller, sträckta armar och så småningom sitt 
sätt att förflytta sig banar sig barnet en väg till förälderns hjärta (Bowlby, op.cit.).  

Kihlbom (2003) menar att det idag har blivit ändå tydligare hur grundläggande det 
är för barnets hela utveckling att få vara i ett känslomässigt samspel. Det handlar både 
om hjärnans och om psykets utveckling. Genom samtidiga framsteg inom neuro-
biologisk forskning, kognitionsforskning och spädbarnsforskning, menar Kihlbom att 
perspektivet skiftat ”från det individuella barnet till interaktionen mellan barn och dess 
närmaste omgivning” och från ett ”linjärt perspektiv till ett systemteoretiskt perspek-
tiv” (s. 14). Samspelsprocesser har kommit i fokus på ett nytt sätt. Det är inte bara 
barnets medfödda kapacitet, det vill säga den genetiska utrustningen som är viktig för 
hjärnans utveckling utan också den känslomässiga omgivande miljön. Idag ses 
emotioner och affekter som grundläggande för utveckling av hjärnan till skillnad från 
tidigare då emotioner sågs som sekundära till den kognitiva utvecklingen, skriver 
Kihlbom. Tidigare sågs barnet som en självständig individ, medan synen idag är att: 

 
Barnet bör alltså förstås som en del av det system som bildas av barnet, 
förälder/föräldrarna eller en viktig omsorgsperson (s. 10). 
 

Delade gemensamma känsloupplevelser betraktas idag också som förelöpare till 
språket. Tidigare ansågs det vara tvärtom. Då sågs språket som grund för begrepps-
bildningen. Idag vet man att det är i det förspråkliga samspelet som begreppsbildning, 
symbolisering och abstraktion grundas (op.cit.). 

Liksom anknytning och sexualitet är intersubjektivitet ett primärt motivations-
system som har en biologisk skyddsfunktion. Anknytning och intersubjektivitet är två 
olika fenomen som grundas på olika motivationssystem, hävdar Stern (2004). Autism 
skulle kunna vara ett belägg för en sådan tanke, påstår Stern vidare eftersom barn med 
autism har nedsatt intersubjektiv förmåga men är anknutna till sina föräldrar. Stern 
menar att det som säkert kan sägas är att anknytning och intersubjektivitet stöder 
varandra: 

 
Anknytning får människor att hålla sig nära varandra så att intersubjektivitet kan 
utvecklas och fördjupas, och intersubjektivitet skapar betingelser som främjar skapandet 
av anknytning (s. 115). 

 
Att intersubjektivitet är en medfödd strävan återkommer också i Bubers filosofi 
(Buber, 1993; 1994; 1997). Det finns hos människan en relationssträvan, en drift att 
göra allt till ett Du för sig, även om det också finns andra krafter. 

En grundtanke hos både Winnicott och Stern är att barnet i det tidiga samspelet får 
god övning i intersubjektivitet, inte bara av det samstämda i samspelet utan genom 
”felsteg i dansen” (Stern, 1977, 2004). Det är genom avbrott och reparation som barnet 
lär sig att vara med andra. En av föräldraskapets uppgifter består i att hjälpa barnet 
vidare i sin utveckling och föräldern gör det också genom att ”misslyckas” i sin 
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anpassning. Winnicotts uppfattning är att föräldern i tillståndet av primär moderskaps-
inriktning kan anpassa sig helt efter barnets behov, men detta tillstånd varar bara under 
barnets första levnadstid och det är också väl för barnet, skriver Winnicott (1991). Det 
är till och med så att barnet kan störas av en alltför nära anpassning alltför länge. 
Ofullkomligheter är karakteristiskt för mänsklig anpassning till andras behov och 
tillhör en av de viktigare egenskaperna i den främjande omgivningen. Barnet behöver 
för sin utvecklings skull att modern övergår från att vara den totalt hängivna modern 
till en mor som är tillräckligt god, ”a-good-enough-mother” (op.cit.).  

Stern (1977, 1985) och Tronick (1986)14 som studerat interaktionen mellan förälder 
och barn på mikronivå beskriver inte den totala anpassningen på samma sätt som 
Winnicott, utan deras upptäckt är att ett väl fungerande samspel stundtals innehåller 
avbrott och reparationer som den främsta aktiviteten. Det gemensamma är den tillit till 
människors förmåga till anpassning och hur det lagom ofullkomliga i samspelet inte är 
något negativt: 

 
Vi15har båda konstaterat att felsteg i dansen är synnerligen värdefulla eftersom sätten att 
få till stånd reparationer och rätta till misstag är ett av de viktigaste sätten-att-vara-med-
den-andra som kommer att ingå i det implicita vetandet. De är liktydiga med 
copingmekanismer. Erfarenheten av avbrott-reparationssekvensen är således en av de 
viktigaste lärdomarna för det lilla barnet när det gäller att handskas med den 
ofullkomliga mänskliga världen (Stern, 2004, s. 167). 

 

Samspelets parter 
Spädbarnet har med senare tids forskning kommit att betraktas som en kompetent 
samspelspartner (se exempelvis Stern, 1985; Trevarthen, 1977; 1979). Forskningen har 
visat på spädbarnets tidiga förmågor och hur det lilla barnet redan vid födelsen är 
inriktad på social aktivitet, men i takt med att spädbarnets kompetens utforskats har 
också insikten om barnets beroende ökat. Barnet kan bara använda sin ”kompetens” 
inom ramen för ett känslomässigt fungerande samspel med en välkänd och trygg 
vårdare (Kihlbom, 2003). Vad gäller barn med funktionsnedsättning, även barn med 
grava flerfunktionsnedsättningar, pekar forskningen åt samma håll som kring barn i 
allmänhet. Den kommunikativa förmågan är större än man tidigare trott (se exempelvis 
Preisler, Karlsson & Norström, 1994; Preisler, 1987; Brodin, 1991; Björck-Åkesson, 
1992; Hautaniemi, 1995, 2004; Olsson, 2006).  

Stern (1985) har utvecklat en teori om hur det lilla barnet utvecklar en känsla av 
själv. Barnets sociala och mentala utveckling ska inte längre betraktas som på varandra 
följande faser utan som teman för livslopp. En känsla av själv utvecklas långt tidigare 
än barnet är medvetet om sig självt och har ett språk, enligt Stern. Han skiljer på ett 
begynnande själv, ett kärnsjälv, ett subjektivt själv och ett verbalt själv. 

                                              
14 Det är Stern (2004) som refererar till Tronick (1986). 
15 Stern menar Tronick (1986) och sig själv. 
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Dessa känslor av själv ses inte som på varandra följande faser som avlöser varandra. 
När dessa känslor av själv en gång formats, fungerar de och förblir aktiva livet igenom. 
De fortsätter att växa och samexistera (Stern, 1991a, s. 25). 
 

Viktiga byggstenar i en sådan process är olika förmågor att uppfatta sin omgivning och 
urskilja förälderns sätt att vara. Ett begrepp är ’amodal perception’. Det handlar om en 
förmåga att kunna överföra information mellan olika sinnen. Något som barnet 
exempelvis känt på kan kännas igen med synen. Ett klassiskt exempel av Meltzoff och 
Borton (1979) handlar om att tre veckor gamla spädbarn fått suga på olika nappar med 
förbundna ögon. En grupp barn sög på nappar som var knottriga och den andra 
gruppen sög på släta nappar. När ögonbindeln togs bort kunde barnen vända blicken 
mot den napp de sugit på.  

Nästa förmåga handlar om ’fysionomisk perception’ som betyder att det lilla barnet 
har förmågan att uppfatta affekter som kan avläsas i ansiktet såsom arg, glad, ledsen 
och så vidare. En tredje förmåga rör ”vitalitetsaffekter” som också handlar om känslor 
men inte är detsamma som de nyss nämnda. Det handlar om upplevelsen av hur 
föräldern tar i barnet, håller barnet, byter på barnet, gör välling och så vidare: 

 
Dessa undanglidande egenskaper låter sig bäst fångas i dynamiska, kinetiska termer 
som ”välla upp”, ”tona bort”, ”flytande”, ”explosiv”, ”crescendo”, ”diminuendo, 
”utbrott”, ”utdragen” osv. (Stern, op.cit., s. 68).  

 
En bra liknelse för att förstå innebörden i begreppet är dockteater, dockor kan ge 
uttryck för känslor utan ett minspel. Känslor av vitalitet är en del av allt beteende och 
kommer ur förändringar i motivering, lust och spänning.  

Det som främst gör barnet till en nästan likvärdig samspelspartner är blicken, menar 
Stern. När barnet lär sig gå, kan barnet reglera sin närhet genom att gå iväg och 
komma tillbaka. Blicken fyller en liknande funktion. Genom sitt blickbeteende kan 
barnet reglera engagemang, både sitt eget och andras. Genom att söka blickkontakt 
eller genom att möta med blicken och hålla kvar den visar barnet hur mycket kontakt 
hon eller han vill ha. Genom att vända bort blicken, titta förbi eller glasartat visar 
barnet att kontakt inte önskas. Blickar är en mäktig form av social kommunikation, 
skriver Stern. Brazelton menar också att blicken, ögonkontakten, är viktig i det tidiga 
samspelet, men har även sett att det lilla spädbarnet som har svårigheter med sin syn 
har andra kontaktvägar (I Preisler Karlsson & Norström, 1994).  
 
För barnet har det betydelse hur föräldern är i sitt sätt att vara. Det hänger samman 
med de vitalitetsaffekter som barnet, enligt Stern (op.cit) är ”nedsänkt i” och det hör 
samman med den intersubjektiva strävan och längtan som finns att möta ett annat Du 
(Buber, 1994; Stern, 2004). Det påpekas och beskrivs av Winnicott (1983) på följande 
vis: 
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Barnet vill inte få korrekt mat vid korrekt tidpunkt, utan vill matas av någon som älskar 
att mata sitt lilla barn. Barnet uppfattar allt sådant som klädernas mjukhet och att få 
badvattnet vid rätt temperatur som något självklart. Vad det inte kan ta som självklart är 
moderns njutning av att klä och bada sitt barn. Om du är där och njuter av det hela är 
det som om solen tittar fram för det lilla barnet. Mammans njutning måste finnas där, 
annars är hela proceduren död, meningslös, mekanisk (s. 31). 
 

Winnicott (1991) använder inte bara omvårdnad (management) när det handlar om 
spädbarnsvård utan framför allt hållande (holding). Hållande kan ses som urbilden för 
all spädbarnsvård och handlar om en anpassning till barnets behov. Det betecknar en 
förmåga att både fysiskt och psykiskt omsluta och omfatta barnet (Winnicott, 1993). I 
hållandet kan varandet och handlandet balanseras på ett integrerat vis, skriver Kinbom 
(2004). 

Hur barnet är påverkar också förälderns sätt att vara. En förälder avläser sin 
skicklighet i föräldraskapet genom barnets välmående (Stern, 1996). Ett barn som är 
tydligt i sina uttryck är lätt att förstå och blir mer ”belönande” för föräldern (Risholm 
Mothander, 1994). Genom att barnet är en så kallad social aktör inbjuds föräldrarna på 
olika vis till olika sätt att vara med barnet och barnet påverkar också på så sätt sin egen 
utveckling (Hwang, 2000; Sommer, 1997). Att det som försiggår mellan förälder och 
barn är sammansatt och inte bara avhängigt ena parten, menade också Bowlby (1969). 
Han uttryckte det känsliga och sammansatta i interaktionen, hur båda är beroende av 
varandra: 

 
The pattern of interaction that gradually develops between an infant and his mother can 
be understood only as a resultant of the contributions of each, and especially of the way 
in which each in turn influences the behaviour of the other (s. 204).. 
 

Dessa bidrag i samspelet, där båda både framkallar och svarar på varandras sätt att 
vara, har uppmärksammats och studerats av bland andra Hårsman (1994). Att inter-
subjektiviteten är det som utgör en grogrund för inre växt och är avgörande för hur en 
relation utvecklas, beskrivs av flera andra spädbarnsforskare (Exempelvis Bowlby, 
1969; Stern, 1985, 1995; Tronick, 1982, 1986; Trevarthen, 1977, 1979; Brazelton, 
1991; Risholm Mothander, 1994; Brodén, 2004; Broberg, 2006; Hedenbro, 2006).  
 
Det tidiga samspelets innehåll 
I det tidiga samspelet ska förälder och barn till att börja med hitta en rytm, en reglering 
mellan mat, sömn och vaken tid (Stern, 1991a). Det gäller för förälder och barn att 
kunna lära sig att dansa med varandra utan att trampa varandra på tårna (Trevarthen, 
1977).  

Samspelet sker via ett ömsesidigt utbyte av sociala beteenden. Föräldrarna pratar, 
sjunger, vaggar, berör, lugnar och gör ljud och miner, som svar på barnets olika sociala 
uttryck som oro, gråt, leenden och blickar.  Ett ord som används för det som sker i det 
tidiga samspelet är turtagning, vilket inte behöver innebära att var tar sin tur utan mer 
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att den vuxne anpassar sina svar efter barnet och även uttrycker barnets del i 
interaktionen (Stern, 1991a). Från den vuxnes sida innebär det att barnets svar 
bekräftas innan föräldern ger sitt eget. Föräldern tolkar det barnet gett uttryck för och 
sätter ord på det: ”så, du är hungrig nu!” innan barnet får mat. Eller föräldern kan 
fråga: ”vill du ha en puss?” Så väntar föräldern och tolkar sedan barnet och säger: ”ja, 
du vill ha en puss”. Barnet får sin puss och föräldern uttrycker verbalt att: ”nu fick du 
en puss”. Den vuxne har en större, tolkande del i ”turerna” fram och tillbaka än vad 
barnet kan ha. Begreppet innehåller även en djupare dimension som innebär att 
föräldern också ger turen till barnet med innebörden ”jag vill ha dig med, jag 
älskar/respekterar dig och vill dela med dig”.  

Intoning är en speciell form av intersubjektivitet som sker i form av matchning. 
Föräldern återger det barnet ger uttryck för, inte som en imitation utan tvärmodalt, det 
vill säga med ett annat sinne. Det innebär att exempelvis med rösten förstärka barnets 
rörelser, såsom ”åh, så tungt” när barnet försöker lyfta något. Intoning sker automa-
tiskt med ständigt flöde. Föräldern kan förstärka, mildra, förändra och framför allt 
bekräfta barnets uttryck, menar Stern (op.cit.) som i en studie visat att intoningar i en 
leksituation skedde var 65:e sekund. 

Föräldern har vanligen en förmåga att tolka barnets uttryck som – om, som om de är 
intentionella och har mening och även att barnet har motiv. Det är en sorts 
övertolkning. Föräldern anpassar intuitivt sina rörelser, gester och uttryck på ett sådant 
sätt att de ska kunna uppfattas av barnet och lyssnar in vad barnet ger uttryck för 
genom och med hela sin kropp. Föräldern gör antagandet att barnet försöker delta i att 
skapa en meningsfull dialog och utifrån detta antagande om barnets förmåga växer 
successivt en kommunikation fram mellan barnet och föräldern (op.cit.). För att 
barnets kapacitet till intersubjektivitet ska kunna utvecklas krävs det att föräldern 
tillskriver barnet subjektivitet, skriver Kinbom (2004). När föräldern förstår att barnet 
delar den intersubjektiva upplevelsen bekräftar det att en relation har skapats 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2006). 

En annan typ av övertolkning är det Stern (1991a) kallar positiv förvanskning. De 
flesta föräldrar tillskriver sina barn en mängd positiva egenskaper på ett skämtsamt vis 
och med en emotionell upplevelse och medvetenhet av förvanskningens sanning. Den 
fotbollsintresserade familjen låter omvärlden förstå att en ny AIK:are är född eller en 
annan familj berättar att en prinsessa gjort entré. Det är epitet som fångar det 
storstilade och kanske magiska i barnets väsen, men i första hand säger något om 
föräldrarnas tilltro till den lille/a. Frånvaron av positiva förvrängningar är ett observan-
dum. Övertolkningar är avgörande för barnet och har en framträdande betydelse i 
samspelet. Beskrivningarna speglar kraften och hoppfullheten i förälderns omhänder-
tagande sätt. Föräldern skapar på så vis ett mentalt rum för barnets tillväxt (op.cit.). 

Madsen, Lind och Munck (2002) kallar det ”möjlighetsrum” vilket för tankarna till 
begreppet ”proximal utvecklingszon” (Vygotsky, 1986, s. 187) som innebär ett område 
för utvecklingsmöjligheter. Området sträcker sig mellan vad barnet förmår och vad 
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barnet skulle kunna förmå med hjälp (eller snart kommer att uppnå). Stern (1991a) 
menar att 

 
… föräldrar behandlar alltid sina spädbarn som varelser man kan förstå det vill säga 
som de människor de håller på att bli, genom att arbeta i spädbarnets ”potentiella 
utvecklingszon” (s. 57). 
 

Det betyder att föräldrar har en stor förmåga att ligga i linje med sina spädbarns 
kommande sätt att vara. Vad gäller barn med funktionsnedsättning finns det en risk att 
förväntningarna på barnets utveckling inte står i paritet med vad barnet faktiskt kan 
förmå om det samtidigt finns en inre bild av funktionsnedsättningen som ger låga 
förväntningar. På så sätt skulle detta kunna vara till hinder för barnets utveckling 
(Lundström, 1999; Lindstrand, 2000).  

Den näraliggande framtiden med barnet är allmänt betraktad som viktig för 
anknytningsprocessen mellan föräldern och barnet. Om barnet har en funktionsned-
sättning som innebär att föräldern inte kan föreställa sig framtiden uppstår ett represen-
tationsmässigt vakuum. När det inte finns en bild av hur det ska bli, blir det också svårt 
att förhålla sig till nuet. Det föräldern har med sig av drömmar och förhoppningar går 
inte att förena med en oviss framtid och så skapas detta vakuum (Stern, 1995; Stern et 
al. 1998; Madsen et al, 2002). Framtidslinjen blir bruten när det inte finns några bilder 
av framtiden. Föräldrar är därför “held prisoner in an enduring present” (Stern et.al. 
1998, s. 154). Människan har för sin överlevnad, både fysiskt och mentalt, behov av en 
hake in i framtiden. Frankl (1999) kallar detta tillstånd, där idén om framtiden är 
förbytt i ovisshet, för ’provisorisk existens’. 

Inre bilder eller inre representationer i betydelsen föreställning är ett centralt 
begrepp i det som rör föräldraskap och det som sker mellan förälder och barn. 
Representationerna ryms i den mentala världen parallellt med den verkliga ytter-
världen (Stern, 1996). Med det menas att i förälderns famn finns både det verkliga 
barnet och det i förälderns medvetande föreställda barnet. Representationer formas och 
består av minnen från egen barndom, fantasier, förhoppningar, drömmar och 
framtidsutsikter för barnet och utgör  

 
… en nödvändig och normal del vid formandet av erfarenheter av andra (s. 34).  

 
De inre representationerna påverkar samspelet mellan förälder och barn och har även 
betydelse för kvaliteten på samspelet. Det betyder att inre bilder kan skymma sikten av 
den andre, i det här fallet barnet. Den dagliga omvårdnaden och mötet med det lilla 
verkliga barnet kan i sin tur förändra förälderns inre bild. Stern (1991a) beskriver det 
som ”scheman att vara med”. Mötet med andra, det vill säga interaktionen med 
omvärlden kan också påverka representationerna av barnet. Tidigt utvecklas ”scheman 
att vara med” också hos barnet. Även barnet får representationer som påverkar barnets 
sätt att vara. På så vis kan man också säga att barnet redan i anknytningsprocessen lär 
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sig hur det är att vara förälder. Ett omvårdnadssystem – caregiving system – grund-
läggs (George & Solomon, 1996; Brodén, 2004). Omvårdnadssystem är också det 
begrepp som teoretiker hellre använder sig av idag än bindning (bonding). Bindning 
var ett begrepp som tidigare användes och som avsåg moderns anknytning till barnet 
och som i forskningen fokuserade på tiden strax efter förlossningen. Dålig bindning 
ansågs resultera i dålig omvårdnad. Med en mer nyanserad syn kan sägas att strax efter 
förlossningen finns en period av förhöjd känslighet, då möjligheterna till starka 
emotionella band uppstår, men det innebär inte att dessa möjligheter inte finns senare 
(Risholm Mothander, 1994). Det system som Gerorge och Solomon (op.cit.) beskriver 
är komplext och de visar i sin forskning att kvaliteten på barnets anknytning hör nära 
samman med förälderns omsorgsförmåga. 

 
Leken – en del av det tidiga samspelets sätt att vara 
En del av det tidiga samspelets innehåll utgörs av leken (Olofsson, 1987; Stern 1991b; 
Winnicott, 1991). Redan på skötbordet läggs grunden för den fortsatta lekutvecklingen 
och därmed för all fortsatt utveckling. I det öppna tillstånd som vanligen finns mellan 
förälder och barn har leken och humorn sin givna plats.  Kommunikation, lek, humor 
och glädje går inte att skilja åt. Det är föräldern som lär det lilla barnet att leka genom 
turtagning, samförstånd och ömsesidighet, skriver Knutsdotter Olofsson (Olofsson, 
op.cit.). 

När ett barn ler första gången, brukar föräldrar kunna göra vad som helst för att det 
ska hända igen. När barnet är lite äldre blir föräldern djärvare, hystar barnet i luften, 
leker ”det kommer en mus...”, gömmer sig bakom handduken… tittut!, kysser ljudligt, 
sjunger, skojar och skrattar för att roa barnet och se barnet le eller skratta igen. En 
förväntan byggs upp hos barnet som gör att intresset hålls vid liv, Föräldern använder 
sig av lek med inslag av förväntan i många olika situationer: ”sååå... nu tar vi av 
tröjan... tittut!” och så vidare. Föräldern lär också ut själva leksignalen: ”detta är på 
lek” och ”nu är leken slut!” (op.cit.) Leken uppstår, försiggår och utvecklas i ett 
mellanområde som varken är den yttre eller den inre verkligheten utan just ett område 
däremellan, menar Winnicott (1991): 

 
Och så har vi leken: Med lek menar jag inte upptåg och skämt. Samspelet mellan mor 
och spädbarn skapar ett område som skulle kunna kallas ett gemensamt land, ett slags 
utopiskt land, det ingenmansland som tillhör alla, den plats där skatten ligger begravd, 
det ställe som kan bli ett övergångsobjekt, symbolen för tillit och förbund som inte 
inbegriper inträngande i varandra. Så glöm inte leken, där ömhet och njutning kommer 
in i upplevelserna (s. 118). 

 
Gadamer (1997) undersökte lek på ett fenomenologiskt vis. Hans beskrivning av lek16 
har stor relevans när det gäller att beskriva den tidiga leken, den som sker mellan 

                                              
16 Tyskans Spiel kan översättas med både spel och lek. 
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förälder och barn. Han menar att lekens väsen består av rörelse, en rörelse fram och 
åter som en dans. En ursprunglig betydelse av ordet Spiel är just dans. Med dansen 
som metafor kan leken förstås som en rörelse utan slut, utan fastlagt mål och i ständig 
upprepning.  

Spelet spelas eller utspelas, skriver Gadamer och här blir översättningen av Spiel till 
spel bättre än till lek, därigenom att ordet ”utspelas” betecknar att det är något som 
sker, något som är i rörelse. Detta tydliggör lekens väsen. Rörelsen fram och åter är så 
viktig för leken som sådan att det är helt ovidkommande vem eller vad som utför 
rörelsen. Det viktiga i leken är inte att det finns en annan person som medspelare, det 
kan också vara en sak. Att det måste finnas någon eller något som ger ett motdrag är 
det centrala och det förklarar också varför bollspel är så lockande för många. Bollen 
bjuder på överraskningar! 

Spelandet har ”en ursprungligen medial17 innebörd” (s. 81). Det betyder att det inte 
är den lekande eller de lekande som är betydande, utan det som sker däremellan. 
Leken kräver sålunda inte ett subjekt som förhåller sig spelande, utan det utmärkande 
är själva spelandet eller lekandet. Leken själv är lekens subjekt. Det går inte att 
förhålla sig till leken som till ett objekt, utan lekens väsen, lekens sätt att Vara innebär 
att den som leker också låter sig uppslukas av leken. ”Allt spelande betyder att man 
spelas” (s. 84). Den lekande låter sig lekas med och dras in i leken som har ”en egen 
anda” (s. 85). Det innebär att: 

 
… handlingen är så speciell och egenartad att den faller utanför alla vanliga slags 
verksamheter (s. 82). 
 

Utmärkande för lekens väsen är också att den sker utan ansträngning. Den går som av 
sig självt – som en dans och den som spelar/leker befrias från kravet på initiativ: 

 
Spelet är ordnat så att spelaren så att säga går upp i det och därmed befrias från kravet 
på initiativ, något som utgör tillvarons egentliga ansträngning (s. 83). 
 

Människan lever i en värld som är ”bestämd av ändamålens allvar”, skriver Gadamer 
(s. 80), och som kontrast finns leken som tjänar till avkoppling, vilket också 
Aristoteles menade. Leken är på lek. Leken leks och det viktiga är att den som leker 
vet att det är på lek, det vill säga förstår leksignalen. Det innebär också att i leken 
ligger ett stort allvar: 

 
… ett säreget, ja heligt allvar är nerlagt i själva spelandet (s. 79).  

 
Spelets allvar syftar inte till en förbindelse med världens allvar: 

 

                                              
17 Medial betyder ’belägen i mitten’ (Malmström, Györki & Sjögren, Bonniers svenska ordbok, 1991). 
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Det är bara spelandets allvar, som låter spelet helt vara spel, och inte förbindelsen till 
det allvar, som leder bort från spelet. Den som inte tar spelet på allvar fördärvar det (s.  
80). 
 

När leken inte längre sker på lek avbryts leken. Stern (2001) menar att de omständlig-
heter som krävs för att lek ska kunna uppstå handlar om att det finns en känsla av 
välbefinnande, av säkerhet och trygghet där man inte behöver vara vaksam utan kan 
känna sig fri från andra pressande behov och saker som behöver göras. För leken krävs 
ett avslappnande, som inte bara kan betraktas som frånvaro av krav utan som en aktiv 
och nödvändig förutsättning (op.cit.).  

Leken liksom det tidiga samspelet, är inriktat på att vara. Förälderns svar på barnets 
behov ger barnet möjlighet att vara. Förälderns intuition innebär för barnet att en 
befrämjande omgivning blir tillhandahållen, vilken utgör grunden för barnets psykiska 
hälsa.  Winnicott (1991) skriver: 

 
Varandet är början till allting, utan vilket göra och bli föremål för handling saknar 
betydelse (s. 23) 

 

Sammanfattning 
Varje ny människa väver in en tråd i en redan påbörjad väv. Med varje människas 
födelse startar någonting nytt. Det sker en ny början genom de handlingar som 
förverkligas i samband med ett barns ankomst. ”Ett barn är oss fött” är därför hoppets 
och tillitens vackraste uttryck, enligt Arendt (1986). 

I kapitlet belyses ett relationellt perspektiv med hjälp av Arendt, Buber, Stern och 
av Winnicott. Gemensamt för samtliga är att de, trots olika bakgrund och tradition, 
beskriver och framhåller ett dialogiskt sätt att vara. Endast i samspel med andra - i det 
som sker Mellan - blir människan Människa. Tillvaron bygger på tilltal och svar.  

Enligt Buber (1994) finns det hos varje människa två sätt att vara. Antingen riktar 
hon sig till ett Du eller till ett Det, som betyder att antingen ses medmänniskan som ett 
subjekt eller ett objekt. Det får sin betydelse i alla relationer, såväl i professionella om-
vårdnadsrelationer (Buber, 2002) som i det tidiga samspelet (Stern, 1985; Winnicott, 
1991).  
 
Genom personliga möten kan professionellt stöd erfaras. Den professionella/e har ett 
ansvar att svara an, men inte bara som en etisk fordran utan också för att bejaka sig 
själv (Buber, 1994, 2002). Mötesögonblick beskrivs av både Buber (1994) och Stern 
(2004) som de berikande ögonblick i livet som kan medverka till att föra livet i annan 
riktning för bägge parter. Det som sker mellan människor handlar om ömsesidighet, 
om ett intersubjektivt delande. Det har inte innebörden av en total samstämmighet, 
utan det viktiga är att inriktningen på den andre finns och att mötet sker i en 
autenticitet (Stern, 1977, 1985; Ricoeur, 1977, 1992; Buber, 1994; Winnicott, 1994, 
1995). 
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Det tidiga samspelet mellan förälder och barn bygger också på möten. Spädbarn 
betraktas idag som kompetenta samspelspartners, men helt beroende av sin omgivning. 
Det är i ”förälderns famn” det vill säga i en känslomässig miljö, som barnet kan 
utvecklas (Bowlby, 1969; Stern, 1985, 1995; Winnicott, 1991). Leken där både barn 
och förälder låter sig uppslukas är en del av det tidiga samspelet (Olofsson, 1987). 
Med dansen som metafor kan leken förstås som en rörelse utan slut, utan fastlagt mål 
och i ständig upprepning. Utmärkande för lekens väsen är också att den sker utan 
ansträngning (Gadamer, 1997). Leken liksom det tidiga samspelet är inriktat på ”att 
vara” eftersom själva varandet är ”början till allting”, enligt Winnicott (1991). Det 
betyder att det hos människan finns två sätt att vara, två varanden. Det första i livet 
handlar om ”att vara” och senare kommer ”att göra”, det vill säga handlandet (Arendt, 
1986; Buber, 1994; Ricoeur, 1993)  
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5. Att bli förälder 
 
 
 
 
Det här kapitlet behandlar innebörden av att bli förälder, därefter mer specifikt ur 
mödrars respektive fäders perspektiv. Därnäst handlar det om samhällets kulturella 
inverkan på föräldraskap. 

 
Föräldraskapets visioner 
Att bli förälder är en omtumlande och sammansatt upplevelse med existentiella 
förtecken. Att bli förälder är stort. Det är något man förbereder sig inför redan som 
mycket liten, något som man som barn oftast tänker något om (Winnicott, 1991). 
Förberedelsen inför föräldraskapet är också något som samhället tar på stort allvar18. 
Den mödravård och föräldrautbildning som finns för båda föräldrarna och den 
utbyggda föräldraförsäkringen i vårt land vittnar om det. Föräldraskapet är både en 
samhällsangelägenhet och en individuell satsning.  

På det individuella planet kan föräldraskapet innebära att framtiden på ett påtagligt 
vis finns. Genom barnen lever släkten vidare och på ett ofta omedvetet sätt finns idén 
om hur ett liv på ett övergripande sätt ska levas med förskola, skola, student, partner, 
egna barn som ska gå i förskola, skola och så vidare. Föräldraskapet rymmer också 
idéer till förändring, det man själv inte fick uppleva kanske man hoppas att barnet ska 
få uppleva. Kanske vill man bli en annan sorts förälder än dem man själv vuxit upp 
med.  

Samtidigt som framtiden har en tydlig horisont är nuet påtagligt. Inför uppgiften att 
bekanta sig med den lilla nya familjemedlemmen är sättet att vara helt annorlunda än 
sättet i en relation med äldre barn och vuxna. Samvaron består av intuition och närvaro 
(Winnicott, 1991). Det är här och nu som gäller, nuvarande ögonblick där anknytning 
och intersubjektivitet får sin början (Stern, 2004). Att kunna vara i nuet förutsätter en 
”hake” in i framtiden. ”Haken” består av idéerna, förhoppningarna, förväntningarna 
som föräldraskapet kringgärdas av (Stern et al., 1998). En mamma beskrev känslan när 
hon tog emot sin adopterade dotter och höll henne i sin famn för första gången som att: 
”framtiden är här”. Det fanns något förhoppningsfullt i uttalandet även om den 
mamman säkert visste att ett föräldraskap inte skulle vara helt enkelt. Att vara förälder 
kräver till viss del mod. Föräldraskap är någonting svårt, allvarsamt och betydelsefullt. 
Det är en livslång uppgift. Det är en uppgift som skulle bli alldeles för krävande och 
kvävande om inte leken fanns. Till hjälp att klara och hänge sig åt föräldrauppgiften 
finns förutom visionerna också övertolkningarna, fantasierna och leklusten. På så vis 

                                              
18 För en beskrivning av hur föräldraskap påverkats av olika samhällsåtgärder under tiden 1957  1997 
se Gleichmann (2004). 
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blir föräldraskapet också någonting roligt, lättsamt och njutbart (Olofsson, 1987; 
Winnicott, 1991).   
 
Att bli mamma 
Genom att kvinnan är den som bär, föder och ofta ammar barnet och därtill betraktats 
som den exklusiva omsorgspersonen, har forskning om föräldraskap, som en naturlig 
följd, tenderat att handla om moderskap. Forskning om det tidiga samspelet har likaså 
gällt barn och mödrar. (T.ex. Bowlby, 1969; Brazelton, 1991; Trevarthen, 1977; 1979; 
Tronick, 1982; Winnicott, 1983, 1991; 1994; 1995; Stern, 1977; 1985; Sameroff & 
Emde, 1989; Berg Brodén, 1989; Risholm Mothander, 1994). Hedenbros (2006) 
forskning utgör ett undantag, den handlar om triaden, det vill säga om samspelet 
mellan de båda föräldrarna och barnet. Hennes forskning tydliggör hur barnet påverkas 
av sina båda föräldrar och deras inbördes samspel liksom hur respektive förälder 
påverkas av samspelet mellan den andra föräldern och barnet. 
 
För kvinnan innebär själva graviditeten stora förändringar såväl fysiskt som psykiskt. 
Tillståndet för med sig en förhöjd känslighet, en emotionell uppluckring och 
omstrukturering, förändrad medvetenhet och en öppenhet som gör det möjligt att 
förbereda sig för vad som komma skall. Själva upplevelsen av att vara extremt nära 
sina känslor tjänar syftet att möta barnet och gör det möjligt att vara öppen och 
tillgänglig för barnets behov. Graviditeten och det tidiga föräldraskapet är en särskild 
period med utökad förmåga till ett dialogiskt sätt att vara (Se exempelvis Stern, 1977, 
1995, 1998; Berg Brodén, 1989; Winnicott, 1991; Risholm Mothander, 1994; Brodén, 
2004).   

Perioden som innebär tillbakadragande i vissa avseenden och koncentration i andra, 
har av Winnicott (1991) kallats ’primär moderskapsinriktning’. Den börjar i slutet av 
graviditeten och sträcker sig ett par månader efter barnet är fött och innebär, att 
kvinnan när barnet ska födas är beredd på en upplevelse där hon på ett alldeles intuitivt 
sätt känner barnets subtila behov som är ”oräkneliga” (s.17). Kvinnan utvecklar en 
”förbluffande förmåga”(s. 47) att identifiera sig med barnet, där hon nästan förlorar sitt 
eget jag, då förmågan att vara i ”barnets kläder” (s. 47) är så stor. Men det innebär 
trots allt att hon ”beter sig naturligt på ett naturligt sätt” (s. 17) i den uppgift som hon 
är ”hängiven” (s. 13).  

Winnicott menar att detta hängivna modersbeteende är det som vanligen träder i 
funktion. Den ”vanliga hängivna modern” är ett uttryck som han använder sig av och 
som uppstod år 1949. Att han i första hand vänder sig till mödrar och talar om mödrar 
får tillskrivas den tidens kultur och ordning. Om mödrar och fäder säger Winnicott 
(1991) bland annat att: 

 
… alla vet att mödrar har en naturlig ansvarskänsla och om de har ett barn i famnen är 
de inblandade på ett särskilt sätt. En del kvinnor får naturligtvis hålla i barnet mer 
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bokstavligt, i den meningen att fadern inte kan njuta av den roll han skall spela och inte 
förmår att med modern dela det stora ansvar som ett barn alltid måste vara för någon  
(s. 28). 
 

Av detta framgår att fadern har ett föräldraansvar, men att han kan välja på ett annat 
sätt än modern, att det handlar om att njuta och att ett barn behöver åtminstone en 
människa att förlita sig på. För Winnicott handlar det inte bara om omvårdnad utan om 
en rikedom och njutning i upplevelsen som lägger grunden för fortsatt trygghet för 
barnet och även ger en rik föräldraupplevelse.  

 
Holm (1993), som har ett feministfilosofiskt perspektiv, beskriver moderskap som ett 
tillstånd man går in i, som föregåtts av vissa naturfunktioner. Moderskapet är också en 
relation och även en social institution med en traditionsförmedlad social praktik 
(s.101). Hon skiljer på begreppen mödra och modra. Begreppet mödra står för den 
biologiska, barnalstrande och framfödande delen av föräldraskapet som endast är 
förbehållen kvinnor och hör ihop med vad man är. Att modra hör således ihop med 
vad man gör, det handlar om att ”handla och verka i sociala praktiker” (s.148) och är 
därför en del av kulturen. Med modra avses den omvårdande delen av föräldraskapet 
som inte bara är förbehållen den födande kvinnan utan även exempelvis biologiska 
fäder, adoptivföräldrar eller andra som gör det kvinnor brukar göra med barn.  

Modrande behöver inte springa fram ur mödrande, men gör oftast det. En av Holms 
poänger är att modra inte är en könsspecifik, stipulativ funktion utan att den om-
vårdande funktionen kan lösgöras och uppfyllas av var och en som varseblir och svarar 
på barnets behov. En ”upplevelse av barnets hjälplöshet” (s. 152) skulle utgöra skäl för 
modrande.  

Begreppen fädra respektive fadra förhåller sig till varandra på motsvarande sätt. Det 
förstnämnda för den biologiska tillblivelsen och det senare för den sociala praktiken. 
Skillnaden mellan att fädra och att fadra är mer uppenbar än skillnaden mellan att 
mödra och att modra, då de senare innehåller och styrs av en dold norm, menar Holm. 

 
Att identiteten hos en person förändras genom föräldraskapet, menar Stern (1995; 
Stern et.al. 1998), som också främst har mödrar i fokus. Han kallar den omorga-
nisation av psykisk art som sker i samband med en graviditet för moderskaps-
konstellationen (’The Motherhood Constellation’). Han menar liksom Winnicott 
(1991) att denna konstellation är helt annorlunda än den kvinnan annars besitter, är 
tillfällig och av varierande längd: 

 
She will, for a time, operate from an entirely new mindset (Stern, 1995, s. 5).  
 

’The birth of a mother’ avser den psykiska födelsen av en ny identitet: ’the sense of 
being a mother’ menar Stern et.al. (1998) Det är en lång process som startat genom 
kvinnans egna upplevelser som barn, kulturella inverkningar och som fortsätter med 
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moderskapskonstellationen och till sist avslutas genom den upplevelse då kvinnan blir 
varse att det totala ansvaret för en annan liten människa ligger på henne som förälder. 

Det sker en förändring från att vara någons dotter till att bli någons mor. Mannen är 
inte bara make längre utan betraktas av kvinnan med en ny identitet som far till barnet. 
Triaden mamma – pappa – barn är trots allt inte den som upptar mest plats i kvinnans 
medvetande utan triaden: den egna mamman – kvinnan själv – barnet, skriver Stern 
(op.cit.). Förmågan att vara en väl fungerande mor sammanhänger med att kvinnan har 
minnen i kroppen av att vara spädbarn. Hon har minnen som hjälper henne eller 
stjälper henne, genom det sätt hon själv blivit ompysslad och omhändertagen som 
spädbarn, menar Stern (op.cit.) liksom Winnicott (op.cit.) och Bowlby (1969).  

Upptagenheten av relationen till den egna mamman medför reflektioner kring sättet 
att vara som mamma som ger möjlighet till omprövning, omstrukturering och 
förändring. Det skulle kunna vara en ödesbestämd utveckling om inte människan hade 
förmåga till förändring genom reflektion. En tanke kan stoppa handlingens automatik 
(Stern, op.cit.).  

 
Genom den öppenhet som präglar det tidiga föräldraskapet följer också en sårbarhet. 
Dessa går hand i hand. Öppenheten som måste finnas för barnet medför också en 
öppenhet för andra i omgivningen på gott och ont. Området har jämförts med föränd-
ringar i väder och vågrörelser som studeras av kaosforskare. En liten insats, från barnet 
eller omgivningen, kan ge en stor förändring (Berg Brodén, 1992). Exempel på 
betydelsefulla och avgörande ögonblick är det första mötet eller att plötsligt bli varse 
barnets kompetens eller intention. När någon utomstående pekar på barnets förmågor 
utlöser det oftast ett omvårdnadsbeteende hos föräldrarna, skriver Brazelton (1993). 

Berg Brodén (1989) beskiver hur hon själv fött prematura tvillingar och hur en 
sköterskas påpekande om att barnen kände igen föräldrarnas röster, ökade engage-
manget och gav insikten om att väldigt lite behövs för att bekräfta banden mellan barn 
och föräldrar liksom att väldigt lite kan orsaka negativa effekter.  

Lagerkrantz (1979) intervjuade 30 nyförlösta kvinnor för att undersöka mödrars och 
barns anpassning, deras ömsesidiga relation och barnens utveckling från födelsen till 
18 månader. I sin diskussion tar hon upp personalens förhållningssätt och skriver: 

 
… det var frapperande att få uppleva hur öppna och känsliga nyblivna mödrar är för alla 
sinnesintryck och för sina egna inre upplevelser och känslor. Det förefaller som om 
kvinnan vid denna tidpunkt är lika mottaglig i vuxenlivet som hon varit i tidig barndom 
för all slags kommunikation. Jag uppfattade att de nyförlösta kvinnorna fångade upp 
varje ord, gest och ansiktsuttryck som personalen och jag bemötte dem med. Detta 
gällde såväl hur de själva som hur deras barn blev bemötta. Jag har tolkat det så att de 
på ett både medvetet och omedvetet plan tog emot och påverkades av våra känslor och 
vår inställning till både dem, barnet och moderskapet. Personalens ibland inkännande, 
lyhörda och ömsinta bemötande kunde leda till att vissa mödrar kände sig än mer 
förstärkta i sina accepterande och optimistiska känslor inför framtiden. 
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På samma sätt kan en neutral och alltför teknisk och rutinmässig vård på MVC, 
förlossningen och på BB förstärka kvinnornas labila självtillit och ambivalens. Deras 
känsla av att inte räcka till för barnets behov och av att inte vara ”en god mor” ökade 
när de upplevde personalens bristande engagemang och opersonliga inställning (s. 218). 
 

Och vidare: 
 
Det är därför, enligt min mening, synnerligen viktigt att göra sjukvården mer mänsklig 
och lyhörd för varje kvinnas behov i denna kritiska livsfas (s. 219). 
 

Det anknyter till Winnicotts (1991) tankar om vikten av professionellas hållning och 
respekt för vad han kallar Det Vårdande Paret (s. 46), det vill säga förälder och barn. 
Han har främst barnets psykiska hälsa i fokus när han beskriver föräldraskapet och 
föräldrauppgiften och hans tankar präglas av den tilltro han har till människans 
naturliga förmåga att ta hand om ett barn. Det som i första hand är en förälders uppgift 
är att bygga upp barnets tillit, att se till att världen inte blir oförutsägbar, att det blir en 
kontinuitet i barnets liv och som förälder gör man detta intuitivt och genom att vara sig 
själv, skriver Winnicott (1994, 1995). Han intar därför en försiktig hållning, det 
handlar om att inte störa ett begynnande samspel. Utmärkande för ett gott föräldraskap 
är att det är spontant. Det är för den skull inte en enkel uppgift. Det är inte något man 
lär sig genom teoretisk kunskap, vissa saker kan man bli uppmärksam på och förändra 
genom reflektion, men i första hand sitter kunskapen i kroppen. Teoretisk kunskap kan 
till och med hindra det emotionella flödet. Winnicott (1994) varnar därför sina 
läkarkollegor med följande ord:  

 
Om mammor blir tillsagda att göra det ena eller det andra, blir de snart förvirrade, och – 
vilket är allra viktigast – förlorar kontakten med sin egen förmåga att handla utan att 
veta exakt vad som är rätt eller vad som är fel. Det händer allt för lätt att de känner sig 
inkompetenta (s. 23).  
 

Det Winnicott (1983) beskriver handlar om att föräldern måste få slappna av och vara 
sig själv. Föräldern behöver få lita till sin egen förmåga att vara en tillräckligt bra 
vårdnadshavare och inte söka metoder för barnavård eller uppfostran: 

 
Man skulle faktiskt kunna fråga sig hur en mor kan lära sig något om att vara mamma 
på något annat sätt än genom att ta fullt ansvar. Om hon bara gör det hon blivit tillsagd 
måste hon fortsätta att göra som hon blivit sagd, och det enda sättet att förbättra sitt 
arbete blir att välja en bättre rådgivare. Men om hon känner sig fri att handla på det sätt 
som känns naturligt för henne kommer hon att växa i arbetet (s. 29). 
 

“There is no such thing as an infant… without maternal care there would be no infant”, 
är ett ofta använt citat av Winnicott (op.cit.)19. Det betyder att det enligt Winnicott inte 

                                              
19 Enligt Olov Dahlin i förordet till Barnet, familjen och omvärlden var det ett påstående som 
Winnicott framhöll vid ett av den Brittiska psykoanalytiska föreningens sammanträden. 
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handlar om att lämna mor och barn ifred utan om att modern också behöver en 
omvårdnad som hjälper henne att möta sitt lilla barn.  

Kinbom (2004) menar att för att kunna tala om barnets ”kapacitet till inter-
subjektivitet” (s. 9) måste någon ha ägnat sig åt att tillskriva subjektivitet till honom 
eller henne. För att detta över huvud taget ska kunna ske måste föräldern också 
tillskriva sig själv subjektivitet därför att intersubjektivitet inbegriper två subjekt. 
Kinbom menar därför att föräldern/ omsorgspersonen måste kunna: 

 
… hantera sin egen subjektivitet som en människa med ett dynamiskt inre liv, som bl.a. 
inrymmer ambivalens. Därutöver torde det kräva vad jag skulle vilja kalla en moderlig 
subjektivitet, vilket kunde tänkas som en slags ”andra gradens” subjektivitet. Denna 
moderliga subjektivitet kunde då tänkas innefatta just en dynamisk hållbarhet inför 
barnet i såväl vått som torrt. ”Jag avser att vara, är och fortsätter att vara mor till detta 
barn, både när B tar emot mina omsorger och när B skriker för full hals eller avvisar 
mig” (s. 9). 
 

Med det kulturella tryck som finns på kvinnan att – med Holms (1993) uttryck – kunna 
modra uppstår frågan vad som händer med den kvinna som inte upplever det naturligt 
att modra. Upplevelsen av ”att-inte-ha-kunnat-modra” kallar Kinbom (op.cit.) för ett 
”drastiskt utgångsläge”:   

 
Att börja om igen, ifrån det drastiska utgångsläget ”att-inte-ha-kunnat-modra” är en 
alldeles särskild variant av utveckling mot modrande (s. 9). 

 
Liksom ett barn behöver bli bekräftat kan en mor behöva meta-moderlig omvårdnad, 
skriver Kinbom därför, det vill säga: 

 
… att någon tillskriver henne liksom andra mödrar en möjlig moderlig subjektivitet och 
bekräftar och erkänner den utmaning den innebär (s. 13). 
 

Och vidare: 
 
Och detta kan vara en avgörande förutsättning för att hon i sin tur ska kunna hitta sin 
möjlighet att tillskriva subjektivitet till sitt spädbarn – också när hon har att handskas 
med de dramatiska livsvillkor som präglar spädbarns tillvaro (s. 13). 
 

Vid beskedet att det nyfödda barnet har en funktionsnedsättning ligger känslan av 
misslyckande och/eller av avståndstagande nära. Frågan är vilken betydelse det har för 
det fortsatta föräldraskapet. 
 
Att bli pappa 
Forskning om faderskap har under senare år fått större genomslag. (Se exempelvis 
Greenberg & Morris, 1974; Lamb, 1997a, 1997b; Jansson, 1992, 2001; Yogman & 
Kindlon, 1998; Hagström, 1999; Hwang, 2000; Plantin, 2001; Madsen et al, 2002; 
Lewis & Lamb, 2003). 
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Att fäder på samma sätt som mödrar kan känna upprymdhet vid barnets födelse, 
lättnad att babyn mår bra, stolthet, självaktning och känslor av närhet kan idag tyckas 
helt naturligt. Greenberg och Morris (1974) var bland de första som på 1970-talet 
beskrev fäders reaktioner på barnets födelse. Begreppet ”engrossment” infördes. Det 
syftar på den starka hänförelse en far kan känna vid mötet med sitt nyfödda barn, en 
specifik och särskild känslomässig reaktion, som utlöses eller stärks av att se och hålla 
i det nyfödda barnet. De skriver: 

 
Our findings suggest that the fathers develop a feeling of preoccupation, absorption and 
interest in their newborn. The father is gripped and held by this particular feeling and 
has a desire to look at, hold and touch the infant. It is as if he has been “hooked” by 
something that has transpired in the father-infant relationship (s. 526). 
 

Att fäder potentiellt sett har lika stor förmåga att ingå i ett samspel och att utveckla en 
tillräckligt god omsorg om barnet som mödrar finns det idag också flera forsknings-
belägg för (Exempelvis Lamb, 1997b; Yogman & Kindlon, 1998; Hagström, 1999; 
Hwang, 2000; Plantin, 2001; Madsen et al, 2002; Brodén, 2004).  

Yogman och Kindlon (op.cit.) menar att män på samma vis som kvinnor genomgår 
en psykisk omstrukturering under graviditeten och möjlighet att bearbeta sin relation 
till föräldrarna. Det är ingen tvekan om, menar också Madsen et al. (op.cit.) att det för 
mannen också handlar om en process som innehåller följsamhet och nedbrytning av 
försvar. En anpassning till situationen möjliggörs av: 

 
… en komplex emotionell omvälvning med en mångfald av reaktioner och djup 
hängivenhet (s.179, min översättn.)  
 

Även Brudal (2000) beskriver perinatalperioden, det vill säga tiden före ett barns 
födelse, födelsen och tiden strax efter födelsen som ett gränsland som för både kvinnor 
och män medför ett förändrat medvetandetillstånd och hon använder begreppet 
’regression i produktionens tjänst’. ’Regression i jagets tjänst’ används som begrepp i 
olika krissituationer där regressionen inträder som en försvarsmekanism. Brudal menar 
att perinatalperioden är en regressiv process som tjänar ”produktionens” syfte. 
Regressionen är på ett sätt en tillbakagång till tidigare utvecklingsnivåer med möjlig-
het till olika utfall där ett är växt och mognad. Meningen med regressionen är att en 
omstrukturering ska kunna ske.   

Plantin (2001) intervjuade 30 män om deras upplevelse av att bli förälder. En 
mycket heterogen bild målas upp, där olikheterna är fler än likheterna, men det som är 
gemensamt för männen är att barnets födelseögonblick beskrivs som känslomässigt 
omtumlande och att faderskapet medfört en större mognad med nya personliga 
kvaliteter som större empatisk förmåga och att man fått lättare att uttrycka känslor. 
Detta fick också avtryck på andra områden och särskilt i arbetslivet, likaväl som 
arbetet påverkat hur föräldraskapet och familjelivet gestaltats.  
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Hagström (1999) inför en distinktion mellan att bli far och att bli pappa. Pappaskapet 
kräver:  

 
… kontinuerligt arbete och återkommande insatser, att man lyckas förmedla till barnet 
att man är och vill vara pappa (s. 237).  
 

Hon menar att pappablivandet är en process, far är man, men pappa blir man. 
Hagström relaterar till Holms (1993) begrepp och menar att detta att bli far rymmer 
både fädrande och fadrande. Att bli pappa innebär fadrande och framför allt modrande 
aktiviteter, det vill säga vardagligt omsorgsarbete. Hon menar att det oftast är relativt 
oproblematiskt för den som mödrar att också komma in i rollen som modrande därför 
att de biologiska omständigheterna underlättar. Kopplingen mellan att fädra och fadra 
är därför inte lika stark, men Hagström vill med sin avhandling visa att fäder vill och 
hela tiden strävar efter att bli pappor.  

Detta överensstämmer med forskning av Madsen et al. (2002) som visar att många 
män önskat att de hade haft en mer nära omsorg från sin far och att det var en mer 
omsorgsinriktad pappa de flesta försökte vara för sina egna barn. 

Fäders engagemang är nära förbundet med ansvarsgraden som styrs av olika 
faktorer inom familjen. Män tycks anpassa sig efter både sina barns och partners 
behov, menar Lewis och Lamb (2003). De menar att det finns starka belägg för att 
fäder och mödrar inte heller påverkar varandra på ett identiskt sätt. Fäders sätt att vara 
tillsammans med barnet påverkas mer av kvinnans förhållningssätt och psykiska 
balans än tvärtom, menar dessa författare. Även andra forskare (Edhborg, 2000; 
Hwang & Wickberg, 2001) menar att om moderns föräldraförmåga är satt ur spel på 
grund av psykisk ohälsa, går fadern in i ett närmare samspel. Edhborg (op.cit.) 
undersökte familjer där modern drabbats av en depression efter förlossningen, en så 
kallad depression post partum. Fäderna i den studien visade en tendens till att vara mer 
engagerade och involverade i omvårdnaden av barnet än mödrarna. Barnet riktade sig 
då i sin tur mer till fadern och fick ett mer positivt samspel med fadern än med 
modern.  

 
The result indicates that fathers… may make up for the mother’s depressive mood  
(del III, s.7).  

 

Kulturella påverkansfaktorer i föräldraskapet 
Det är givet att ett antal samhälleliga föreställningar och förändringar präglar hur 
föräldraskapet utvecklas. Den syn, det vill säga de sociala konstruktioner, som finns då 
det gäller barn och föräldraskap har varierat genom tiderna. Stern (1995, 1996) menar 
att den psykiska omorganisationen hos kvinnan – moderskapskonstellationen – är 
kulturellt betingad. Den är inte medfödd och inte någon universell företeelse. Därför 
skulle män också under särskilda omständigheter utveckla en moderskapskonstella-
tion, skriver Stern men framhåller att det är en företeelse som tillhör det post-moderna 
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västerländska samhället och som nästan helt är en fråga om kvinnor. Det finns 
psykobiologiska, särskilt hormonella, faktorer som utgör en grund för den sensibilitet 
som skapar den nya psykiska organisationen, men de sociala och kulturella 
betingelserna är avgörande för hur eller om de faktorerna kommer att ha något 
inflytande. Det finns vissa betingelser i vårt samhälle som har betydelse för den 
skepnad moderskapskonstellationen antar och de är följande:  

 
1. Samhället lägger stor vikt vid att små barn överlever, har det bra och kan 

uppvisa en optimal utveckling. 
2. Barnet antas vara önskat och välkommet. 
3. Kulturen lägger stort värde på modersrollen; en mor blir i varje fall delvis 

värderad utifrån hur hon kan uppfylla de uppgifter som ligger i modersrollen. 
4. Det yttersta ansvaret för omsorgen om barnet ligger hos modern, även om hon 

lämnar över en del av dessa uppgifter till andra. 
5. Man väntar sig att modern ska älska sitt barn. 
6. Det förväntas att fadern och andra personer under en inledningsfas ska utgöra ett 

stöd för att modern ska kunna uppfylla sina modersfunktioner. 
7. Familjen, samhället och kulturen har inte försett modern med de erfarenheter, 

den utbildning och det stöd som krävs för att hon utan vidare ska kunna fullgöra 
sin modersroll på egen hand, ensam (Stern, 1996, s. 228).   

 
Dessa faktorer präglar fyra teman och med dem förenade uppgifter som moderskaps-
konstellationen utgörs av. Varje tema innehåller en frågeställning. 

Det första temat är livsutvecklingstemat som innebär att klara av att hålla barnet vid 
liv och se till att barnet utvecklas. Det kan ta sig uttryck i att mamman ofta 
kontrollerar: ”andas hon/han?”. Det handlar om rädslan för att inte duga som mor, en 
djupgående existentiell fråga om att kunna föra släktet vidare eller ej. Känslan av hur 
mamman lyckas kan avläsas i barnets välmående. Frågan gäller: kan hon hålla barnet 
vid liv?  

Det andra temat rör primärt relaterande. Det handlar om att kunna knyta an, att 
kunna älska, att kunna gå in i ett samspel. Frågeställningen i temat blir om modern 
genom sitt emotionella engagemang kan säkerställa barnets psykiska utveckling. 
Kommer hon att kunna älska det här barnet? 

Den fråga som präglar det tredje temat, stödnätverkstemat, är om modern kan skapa 
och ge utrymme för det stödsystem som behövs för att de nämnda funktionerna ska 
uppfyllas. Stödsystemet har av tradition varit ett kvinnligt och moderligt nätverk 
bestående av kvinnor i äldre generationer, barnmorskor, ammor, doulor (hjälpkvinnor 
vid förlossningen) med flera. En huvudfunktion har varit och är att skydda kvinnan i 
fysisk bemärkelse, att möta hennes behov och skydda henne från den yttre verklig-
hetens krav för att hon ska kunna ägna sig åt de två förstnämnda uppgifterna och 
hjälpa henne att gå in i sitt moderskap. En andra funktion är att ge vidare det som av 
tradition tillhör ”kvinnans värld” genom vägledning, råd, bekräftelse, stöd och 
sällskap. Funktionen är av pedagogisk och psykologisk art, då mycket av föräldra-
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skapet är ett lärlingskap, menar Stern. Frågan är således: kan hon skapa och behålla ett 
stödnätverk? 

Det fjärde temat innefattar reorganisationen av identiteten. Identiteten behöver 
förändras från dotter till mor, från hustru till förälder, från yrkesarbetande till 
hemmavarande och så vidare. Temat är både orsak till och en produkt av engage-
manget i de modersgestalter som finns i stödnätverken. Frågan gäller om kvinnan kan 
omforma sin identitet så att den passar till uppfyllandet av funktionerna och blir: Kan 
hon finna sin identitet som mor? 
 
Några svenska forskare som beskrivit föräldraskapets kulturella influenser på senare 
tid är exempelvis Halldén (1992), Sandqvist (1993), Holm (1993), Bäck-Wiklund och 
Bergsten (1997), Hagström (1999) och Gars (2002). Barnet som projekt och barnet 
som varande är nyckelsymboler som Halldén (op.cit.) använder för att fånga de 
föreställningar inom paradigmet, som finns om barn och föräldraskap. Barnets 
individualitet och värdefullhet markeras och förälderns uppgift blir att realisera detta. 
Barnet som projekt handlar om att föra barnet framåt, att påverka och att skickliggöra 
för att barnet ska kunna möta framtiden. Barnet kan formas för att möta det nya. 
Föräldern är viktig för barnets utveckling och har ansvar för att stödja denna 
utveckling. Till hjälp finns de olika råd som tillhandahålles av olika experter. Barnet 
”som projekt” styrs av uppfattningen att det är föräldrarnas ansträngningar som ger 
optimal utveckling. Uppfattningen att man ser barnet ”i varande” präglas mer av synen 
att utvecklingen styrs av barnets inneboende krafter, förmågor och utvecklingsstadier. 
Förälderns roll blir då mer handledande än aktivt styrande, men innebär för den skull 
inte att föräldern inte har en stor uppgift utan måste finnas tillgänglig både fysiskt och 
emotionellt.   

Bäck-Wiklund och Bergsten (op.cit.) beskriver i sin tur föräldraskapet som ett 
görbarhetsprojekt, med vilket de menar ett projekt som man driver och har ansvar för. 
Däri ligger krav att vara en god förälder, att kunna avlyssna barnets önskningar och 
behov för att ge möjlighet till optimal utveckling. För kvinnorna är det ett alltigenom 
överskuggande projekt, medan det för män är ett bland många, menar författarna.   

Gars (op.cit.) beskriver hur barndomen blivit offentlig genom den institutiona-
lisering som skett. Hon har studerat vad samtalen, de så kallade utvecklingssamtalen, 
mellan föräldrar och förskollärare innehåller. Studien visade att fokus i dessa samtal 
handlade om avvikelser från normen, det vill säga om barnens underprestationer. 
Samtalen blev på så vis probleminriktade. Den institutionaliserade barndomen skulle 
därigenom få en funktion av korrigering av individen. Föräldrarnas önskemål 
handlade i första hand om att barnet skulle få kamrater. För föräldrarna kan det därför 
på motsvarande vis sägas handla om kvalificering, att kvalificera sig för ett gott socialt 
liv. Den fråga som Gars lyfter fram, är hur det kommer sig att barn ska gestaltas 
utifrån vad de presterar. Samma barn kan beskrivas antingen med hopp och tilltro eller 
på ett sätt som präglas av problem beroende på vilken blick som riktas mot barnet.   
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Sammanfattning 
Ett föräldraskap är ofta omgärdat av visioner. Graviditeten är en förberedelse för vad 
som komma skall. Det sker en uppluckring av den psykiska organisationen som tjänar 
syftet att utveckla en känslighet och förmåga att möta barnets behov. Graviditeten och 
det tidiga föräldraskapet kan sägas vara en period med utökad förmåga till ett 
dialogiskt sätt att vara. Det är ett tillstånd som av Winnicott (1991) kallats primär 
moderskapinriktning, där betoningen ligger på förälderns förmåga att på ett intuitivt 
vis kunna uppfatta barnets subtila behov.  
 
Stern (1995) i sin tur kallar processen för moderskapskonstellation. Han menar att det 
främst handlar om mödrar då det finns ett större kulturellt tryck på kvinnor att ta hand 
om och älska sina barn. Moderskapskonstellationen kan därför, förutom att vara under 
inflytande av psykobiologiska faktorer, sägas vara kulturellt betingad. Den nyblivna 
föräldern har att förhålla sig till fyra frågeställningar. De två första handlar om att hålla 
vid liv och att älska. Att hålla vid liv innebär att ge föda till kropp och själ och frågan 
att älska handlar om kunna ge en så trygg och befrämjande omgivning att barnet kan 
växa och känna tillit till världen. Den tredje frågan rör stödnätverk och handlar om att 
föräldern kan skapa och ge utrymme för det stödsystem som behövs för att fylla de två 
första uppgifterna. Den fjärde frågeställningen handlar om att föräldern kan finna sin 
nya identitet. 
 
Att fäder på samma vis som mödrar genomgår en tid av en psykisk omstrukturering, 
att de likaså potentiellt sett har samma förmåga som mödrar att gå in i ett samspel 
finns det idag forskningsbelägg för. Några forskare (Edhborg, 2000; Hwang & 
Wickberg, 2001; Lewis & Lamb, 2003) menar att om moderns föräldraförmåga 
sviktar, går fäderna in i ett närmare samspel med barnet. Engagemanget hör samman 
med ansvarsgraden. 
 
Den känslighet som utvecklas för barnets skull innebär också att det finns en stor 
känslighet för omgivningens bemötande och attityd. Winnicott (1994) varnar pro-
fessionella för risken att störa ett begynnande samspel genom olika råd, då det 
utmärkande för ett gott föräldraskap är att det är spontant.  
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6. Att bli förälder när barnet har en 
funktionsnedsättning 

 
 
 

 
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning avseende föräldraskap när barnet har en 
funktionsnedsättning. Det gäller föräldrars bemästrande av situationen, mötet med 
professionella och de implicita antaganden som kan finnas och bidra till hur föräldra-
skapet utformas. Kapitlet innehåller även ett avsnitt om rollfördelning mellan förälder 
och professionella och avslutas med att beskriva forskning om samspelet mellan 
förälder och barn. 
 
Situationens bemästrande 
Att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning betraktas ofta som en traumatisk 
kris och den teori som Cullberg (1975) lanserat om de olika stadier som en människa 
med en svår förlust passerar, har ofta använts i dessa sammanhang. Med kris menar 
Cullberg ett tillstånd där tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för 
att bemästra den aktuella situationen. Naturliga livshändelser, som att få barn, kan 
upplevas övermäktiga och kallas då för livskris eller utvecklingskris. En traumatisk 
kris uppstår när en person råkar ut för en oväntad svår yttre påfrestning, som att någon 
anhörig plötsligt dör. En människa i traumatisk kris behöver arbeta sig igenom 
chockfasen, reaktionsfasen och bearbetningsfasen för att till sist komma till 
omorienteringsfasen. Teorin har dock inte visat sig helt användbar när det gäller att bli 
förälder till ett barn med funktionsnedsättning (Roll-Pettersson, 2001) även om det kan 
sägas att den nya situationen innehåller en förlust, förlusten av drömbarnet (Solnit & 
Stark, 1961).  

Stadieteorier kan vara användbara i situationer som innebär en förlust genom 
dödsfall, men de har inte heller visat sig användbara i de fall där föräldrar råkat ut för 
att ett barn dör, då de inte kunnat ge tillräcklig rättvisa till föräldrarnas upplevelser 
(Hindmarch, 2000). Den modell eller bild som på ett annat sätt kan illustrera vad som 
händer vid en svår förlust är den som föreställer en person i en roddbåt som är på väg 
på ’Livets flod’ (’River of Life’) och som plötsligt kommer till ett fall och där 
nedanför slungas iväg i en strömvirvel av sorg (Whirlpool of Grief)20.  

Sörjandet är en turbulent tid, med vissa tider av lugn och andra perioder då sorgen 
kan återvända med samma intensitet som inledningsvis: 

 
 

                                              
20 Modellen har enligt Hindmarch utarbetats av Richard Wilson som arbetat nära föräldrar som mist ett 
barn i plötslig spädbarnsdöd 



 55

The whirlpool carries one round and round, visiting the same emotions time and again, 
with the occasional respite in the shallows and the risk of being cast against the rocks. 
The time spent in this period of reorganisation will vary, and some who have been 
washed up on a bank will chose to stay there. But when the time is right for 
reorganisation, the River of Life leads away from the whirlpool to calmer waters.  

 

 (Hindmarch, 2000, s. 47)

 
Modellen understryker det individuella. För att ge stöd när det gäller förluster krävs 
skicklighet och känslighet hellre än kunskap om teorier. Det viktiga är att normalisera 
de stressymtom som kan vara följden av en förlust. Fokus måste vara på händelsen inte 
på kategorisering av personliga reaktioner, påpekar Hindmarch. När ett barn dör sörjer 
föräldrarna inte bara förlusten över barnet, utan andra förluster gör sig också påminda. 
Dessa skulle kunna vara: 

 
• part of their own sense of self, physically, emotionally and spiritually 
• their connection to the future 
• unfulfilled expectations and ambitions 
• some of their own treasured qualities and talents 
• a source of love and acceptance 
• a sense of power and control over what happens to them 
• social status and social contacts (s. 49). 
 

Dessa beskrivna förluster skulle också kunna ha relevans när det visar sig att det 
väntade barnet har en funktionsnedsättning (Se exempelvis Gustavsson, 1985). 

 
Studier av föräldrars psykiska hälsa finns i omfattande grad. Flera studier har fokus på 
föräldrars stress (t.ex. Warfield et.al., 1999; Trute & Hiebert-Murphy, 2002) eller 
depression (t.ex. Veisson, 2000; Olsson, 2004; Azar & Badr, 2006).  
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Både Veissons (op.cit.) och Olssons (op.cit.) studier visar att mödrar till barn med 
funktionsnedsättning uppvisat högre grad av depression jämfört med en kontrollgrupp 
och jämfört med fäder. I Olssons studie visade någon av föräldrarna symtom på 
depression i 47 procent av familjerna med barn med funktionsnedsättning jämfört med 
24 procent i kontrollgruppen. En förklaring till att det är mödrar som mår sämre skulle 
vara att barn med funktionsnedsättning kräver mer omvårdnad och att mödrar 
ombesörjer en större del av denna. En annan förklaring var att mödrars självförtroende 
är mer relaterat till föräldraskap än vad fäders är och därför skulle mödrar vara mer 
sårbara när stress och svårigheter uppstår i föräldraskapet. Det skulle också kunna bero 
på att fäder ger uttryck för sin nöd på ett annat sätt än depression.  

Olsson påpekar emellertid att de flesta föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
inte lider av depression. Hon påtalar också att de flesta människor inte utvecklar 
depression på grund av svåra livshändelser, men att det kan vara annorlunda när det är 
en händelse som berör självkänslan, vilket skulle vara mer utmärkande för mödrarna. 
Det är inte heller rättvisande att uttrycka sig om funktionsnedsättning generellt sett. 
Det har framkommit att mödrar till barn med autism uppvisat mer stressymtom än 
mödrar till barn med exempelvis Downs syndrom, men att mödrar till de senare också 
visat mer symtom än fäderna och jämfört med en kontrollgrupp (op.cit.).  

Avseende psykisk stabilitet, självvärdering, avkopplingsmöjligheter och ångest 
gjordes en studie i jämförande syfte av föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
och andra föräldrar (Andersson & Lawenius, 1996). Studien visade att föräldrarna i 
kontrollgrupperna, särskilt fäderna, hade mindre psykisk stabilitet jämfört med 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Mödrar till äldre barn med funktions-
nedsättning var de mest stabila.  

Att fäder i kontrollgruppen visade psykisk instabilitet skulle kunna bero på, menar 
författarna, att männen frustrerats över en stark mor-barnrelation och inte hittat sin 
egen roll. Har barnet en funktionsnedsättning måste både modern och fadern uppbåda 
gemensamma krafter för att tackla situationen. Det då ömsesidiga ansvarstagandet 
skulle kunna gagna känslan av gemenskap. Den psykiska stabilitet som föräldrar 
uppvisat skulle även kunna bero på att ett massivt stöd erbjudits från både samhälle 
och anhöriga. Om barnet har en funktionsnedsättning påverkar det särskilt kvinnans 
självvärdering, menar också dessa forskare. Mannens roll blir då att stötta och åter-
ställa balansen i familjen.  

 
Hans självvärdering behåller då sin nivå och han känner sig kapabel att ta itu med 
svårigheterna. Härigenom blir han då själv delaktig i relationen mor-far-barn” (s. 91).  
 

De menar också att barnens relationer till fadern var mer positiva i familjer med barn 
med funktionsnedsättning än i kontrollgruppen. För mödrar fanns ingen sådan skillnad. 
Lamb och Laumann Billings (1997) gör sig till tolk för den forskning som finns om 
fäder och barn med funktionsnedsättning. De påpekar att det är svårt att göra 
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generaliseringar. Trots detta dras en del slutsatser. Beskedet är svårt för båda 
föräldrarna, men eftersom mödrar och fäder har olika förväntningar och är olika 
känsliga för den sociala normen, upplevs beskedet av fäderna som en större kris, då 
fäder antas vara mer känsliga för detta. Däremot upplever fäder mindre stress eftersom 
de vanligen är mindre engagerade i omvårdnaden av barnet. Även om känslan av stress 
inte är påtaglig, så påverkas männens självkänsla, menar dessa författare.  

En del fäder upplever att barnet med funktionsnedsättning tar för mycket tid och 
känner därför en otillfredsställelse i familjelivet. En ökad involvering i barnets 
omvårdnad skulle vara önskvärt, men många fäder reagerar istället med att dra sig 
undan sitt ansvar med påfrestning på relationen som följd. Antalet skilsmässor är 
därför oproportionerligt högt bland dessa familjer, hävdar Lamb och Laumann 
Billings. Det finns forskning som visar positiva effekter i familjelivet, säger de, men 
ifrågasätter samtidigt forskningsresultaten som kritiseras för att man antingen saknat 
kontrollgrupp eller baserat resultaten på, vad de kallar, anekdoter. 

Det råder inga tvivel om att beskedet om barnets skada eller funktionsnedsättning är 
en traumatisk upplevelse, men föräldraskapet och samvaron med barnet behöver inte 
alls bara ha en negativ underton. Uppfattningen att det alltid skulle innebära ett 
livslångt trauma stämmer inte, påpekar Beresford (1994) liksom Scorgey och Sobsey 
(2000). Det som inledningsvis upplevdes på ett chockartat vis kan utvecklas till en helt 
naturlig familjesituation. Möller och Nyman (2003) pekar på hur fenomenologiska 
studier öppnat vägen för andra frågeställningar och svar än de uppfattningar som varit 
rådande. En mer positiv upplevelse av föräldraskapet har gett sig till känna genom att 
frågeställningarna varit mer öppna. Scorgey och Sobsey (op.cit.) skriver om 
”transformational outcomes” och menar liksom Cullberg (1975) att en påfrestande 
situation kan öppna möjligheter för en inre omstrukturering av positiv karaktär. Att 
föräldrarna även beskrev positiva aspekter i sitt föräldraskap, var också ett resultat i 
Olssons (2004) studie. 

Beresford (op.cit.) skriver om känslomässig jämvikt och tar sin utgångspunkt i ett 
salutogent perspektiv. Han har särskilt studerat så kallade bemästrandestrategier hos 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Han menar att det inte kan ifrågasättas att 
föräldrar lever under stress och för att hitta vägar att hjälpa familjer är det viktigt att 
forskningen flyttar fokus från att beskriva stressfaktorer och deras inverkan till att 
utforska de strategier som föräldrar använder sig av för att bemästra sin situation. 
Beresford använder sig av Lazarus’ processmodell där bemästrande definieras som  

 
… the process of managing demands [external or internal] that are appraised as taxing 
or exceeding the resources of the person (s.174).  

 
Modellen tar i beaktande hur individen hanterar stress och inbegriper intrapersonella 
och socio-ekologiska faktorer. Individen betraktas som aktiv och kreativt sökande i att 
finna sätt att hantera stressfaktorer. Bemästrande ses som en process och den handlar 
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om bemästrande i betydelsen av hur man lyckas hitta vägar att klara av något 
(management), inte hur man löser själva problemet (mastery). Bemästrande sker 
genom en både kognitiv och beteendemässig kraftansträngning. Vidare menar 
Beresford att en situation bara är stressande när den av individen bedöms vara det. Han 
skiljer mellan bemästranderesurser, bemästrandestrategier och resultat. Tillgången till 
resurser påverkar upplevelsen och bedömningen av situationen och är avgörande för 
vilka strategier som kommer till användning.  Bemästranderesurser består av både 
personliga och socioekologiska faktorer, såsom fysisk hälsa, personliga karaktärsdrag, 
socialt nätverk, ekonomiska resurser med mera. Bemästrandestrategier, i sin tur, kan i 
korthet definieras som handlingar, beteenden och tankar som används för att klara av 
stressande omständigheter. De syftar antingen till att förändra det känslomässiga 
tillståndet (emotion-focused) eller till att finna en lösning (problem-focused) på sikt. 
Vad gäller resultat (outcomes) menar Beresford att varje försök att hantera en 
”stressor” kan ses som bemästrande (coping) vare sig det lyckas eller inte.  

Att födelsen av ett barn med funktionshinder påverkar familjen är otvivelaktigt och 
mycket forskning har ägnats åt frågan, men Möller och Nyman (2003) lyfter den 
kanske mest förbisedda frågan hittills, hur familjen påverkar barnet. Inte i meningen 
hur familjens sätt att vara påverkar rent kroppsliga strukturer och funktioner, utan i 
självkänsla och det som över huvud taget hör ihop med psykiskt välbefinnande. De 
frågar sig varför inte familjen skulle påverka de enskilda familjemedlemmarnas aktivi-
teter, upplevelser, psykiska och sociala förhållanden när det gäller personer med 
funktionsnedsättning då det gör det i alla andra sammanhang.  

 
Ett barn är oss fött 
Likaväl som föräldraskap och barndom blir präglat av rådande samhällssyn är också 
synen på avvikelse avhängig ett samhälles sociala konstruktioner och har därför sett 
olika ut under olika tider (Se Foucault, 1992; Gustavsson & Zakrzewska-Manterys, 
1997; Helldin, 1997).  

Att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning får följden att vara än mer 
beroende av den kulturella innebörden samt att det finns än fler inblandade parter på 
den samhälleliga arenan. Gustavsson (1985) beskriver hur barn med funktionsned-
sättning inte bara är en angelägenhet för sina föräldrar utan också för de myndigheter 
som har ansvaret för att ge barnet stöd. Detta kan rimligen hjälpa föräldrar men även 
försvåra egna ställningstaganden (se också Ahlström, 2000; Roll-Pettersson, 2001):   

 
Det innebär att dessa barn befinner sig i ett spänningsfält mellan föräldrarnas och 
myndigheternas ansvar och att de som fått ett sådant barn utsätts för en stark påverkan 
från de människor som har samhällsansvaret för dessa barn (Gustavsson, 1985, s. 28) 
 

Föräldrars erfarenhet blir att ett barn är oss fött, alla oss inblandade, föräldrar och 
professionella i samhällets tjänst. 
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Hur beskedet om funktionsnedsättningen delges har betydelse för den fortsatta 
anpassningen till situationen. I Sverige finns högt uppsatta mål för hur dylika 
situationer ska hanteras, men dessa fallerar ofta i verkligheten, menar Hedov (2002). 
Av 165 intervjuade föräldrar till barn med Downs syndrom upplevde sig 70 procent 
otillräckligt informerade, 56 procent menade att de saknade stöd och 46 procent 
förstod inte den information de fått.  

De flesta av föräldrarna hade upplevt att informationen skedde genom en envägs-
kommunikation med ett språk fullt av medicinska termer. För att ge ett mer tillfreds-
ställande bemötande vid informationen uppmanas därför professionella till följande av 
Hedov: informera föräldrarna tillsammans, ge mycket information, både muntlig och 
skriftlig och vid olika tillfällen, undvik att ge negativ information och ge utrymme för 
frågor, utveckla ett stödprogram föräldrar emellan, utse tidigt en kontaktperson och var 
tillgänglig och följsam (op.cit.). 

Riddersporre (2003) besökte och intervjuade tio familjer med barn med Downs 
syndrom under barnets första levnadsår. Syftet med studien var att ta del av föräldrars 
upplevelse av föräldraskapet. Studien visade att föräldraskapet handlar om två 
föräldrauppgifter, dels den vanliga omvårdnaden som man delar med alla andra 
föräldrar, dels att möta de behov som hör ihop med barnets diagnos. Några föräldrar 
upplevde en påtvingad roll som ”habiliteringsföräldrar” och ville helst inte ha kontakt 
med habiliteringen, medan andra tyckte att det var ett stöd. Det som tydliggjordes var 
att föräldrarna hade att förhålla sig till ett antal professionella och att både mödrar och 
fäder upplevde sig ha ett mindre föräldramandat än normalt. Träningsprogram eller 
andra råd och tips från habiliteringen kunde komma i motsatsställning till ett mera 
intuitivt och spontant föräldraskap och ge en viss ambivalens i kontakten. 

Att föräldrar måste strida för sina rättigheter, beskrivs av Paulsson (2000) och hur 
familjer uttryckt att de ständigt måste slåss, bråka, kämpa, kriga och brottas med 
myndigheter. Paulsson poängterar starkt att en laglig rätt till samhälleliga stödinsatser 
inte bör betyda en kamp för att få dem genomförda i praktiken.  

 
Implicita antaganden 
Det är inte länge sedan föräldrar rekommenderades att lämna bort sina barn och 
”glömma” dem, om de föddes med någon funktionsnedsättning. Det blev samhällets 
budskap till föräldrar. Så kom en tid av tankar på normalisering och integrering. Det 
bästa för barnen sades vara att växa upp i hemmet. Det blev då samhällets implicita 
budskap till föräldrar. Föräldrar kom därför att hamna i en olöslig konflikt mellan 
barnets behov, egna ambitioner och de krav som samhället ställde (Gustavsson, 1985).  

Gustavssons undersökning bestod av intervjuer med föräldrar till barn med 
förståndshandikapp och med personal inom sjukvården och det som då kallades 
omsorgsvården. Den gällde innebörden av att bli förälder till ett annorlunda barn. Han 
gjorde tre upptäckter. Den första gällde föräldrarna personligen, hur deras liv slogs i 
spillror och hur viktiga livsmål blev omöjliga att förverkliga: 
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De hade gått miste om det barn de drömt om att få, hade förlorat sin identitet som 
normal man eller kvinna och tyckte att de misslyckats som föräldrar (s. 39)  
 

Att lära sig leva med det som hänt kunde beskrivas som en livslång, existentiell kamp. 
Den andra upptäckten var som beskrivits ovan hur nära förbunden den personliga 
konflikten var med omgivande förhållanden. Föräldrarnas svårigheter bestod till en del 
av att leva upp till de krav som samhällets myndigheter ställde, så som de utformades 
av sjukvården och omsorgsvården. Kravet var att vårda barnet hemma och något som 
ökade föräldrarnas arbetsbörda ytterligare var:  

 
… att de kände krav att stimulera barnets utveckling för att minska handikappets 
konsekvenser (s. 11).  
 

En tredje upptäckt var att samhället krävde av dem att de skulle leva upp till 
sinsemellan oförenliga mål. Dessa bestod av att dels uppfylla de ovan nämnda kraven 
dels uppfylla samhällets krav på att vara en normalt framgångsrik man eller kvinna. 
Det Gustavsson beskriver är hur stark påverkan kulturella faktorer har, hur samhälls-
ideologier får genomslag i verksamheter och hur de som arbetar inom dessa verkar för 
att genomföra dem. En återkommande aspekt gäller självrespekt både med avseende 
på föräldrar och på professionella. För föräldern innebar den personliga ansvars-
konflikten en förlorad självrespekt. Att då leva upp till de ideal som skapats av de 
samhällsinstitutioner som arbetar för barnets välbefinnande blev ett sätt att återfå sin 
självrespekt: 

 
Eftersom arbete med barn för många kvinnor dessutom utgör den viktigaste 
arbetsuppgiften är det också från detta område de hämtar en stor del av sin självrespekt. 
Det var därför som mödrarna till en början försökte göra allt som stod i deras makt för 
det handikappade barnet. Det var för dem det bästa sättet att minska stigmatiseringens 
konsekvenser och därmed återerövra sin självrespekt (s. 164). 
 

För professionellas vidkommande gällde också att leva upp till de förväntningar som 
fanns beträffande uppfyllandet av de mål som formulerats i enlighet med tidens och 
det varande samhällets rådande ideologi. De normaliseringssträvanden som genom-
syrade vården blev en del av yrkeskunskapen. Som personal är man bunden till 
generella målsättningar, menar Gustavsson. Att göra avsteg blir då ett brott mot 
yrkesetiken. Det är därför lättare att följa den målsättning som formulerats av den 
myndighet man är anställd inom, än att följa sin inre övertygelse, hävdar han. 
Människor verksamma inom dessa yrken blev därför mer trogna den rådande 
uppfattningen att barn ska växa upp hos sina föräldrar än sin övertygelse om alla 
människors rätt att bestämma över sina liv. På så sätt bevarades också personalens 
självrespekt.   
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Dubbla budskap från samhällets sida i en annan bemärkelse blev också föräldrarnas 
erfarenhet, enligt Gustavsson. Det finns ett slags ’handikappanpassade zoner’ i 
samhället som utgörs av de myndigheter som har ansvar för barnet och familjen och 
som värnar om normalisering, integrering, delaktighet och medborgarskap. Kvar står 
konkurrenssamhället lika inflytelserikt som tidigare, där utslagningsmekanismerna 
råder (op.cit.).  

Ett annat exempel på implicit antagande utgörs av Paulssons (1995) avhandling. 
Den visar hur både föräldrar och habiliteringspersonal förenades i ett antagande om 
vad som kunde vara det bästa för barn med neurosedynskador. Att det bästa för barnen 
var att få proteser var både professionellas och föräldrars uppfattning, vilket senare 
inte visade sig vara i överensstämmelse med barnens egna uppfattningar.  

Vilket eller vilka är dagens implicita antaganden? Begreppen idag kan sägas vara 
delaktighet och medborgarskap, vilket uttrycks som ”jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet” enligt LSS21 (Socialstyrelsen, 2007). Normalisering är 
en bild i samhället. Samtidigt finns motbilden om rätten till ’det perfekta barnet’, 
exemplifierad av debatten om fosterdiagnostik. Med det relativa handikappbegreppet 
har samhället ansvaret att undanröja de handikappskapande processerna, men är också 
präglat av tanken att ”ett gott liv är ett liv utan handikapp”, skriver Gustavsson och 
Zakrzewska-Manterys (1997) som exempel på samhällets dubbelhet i synen på 
handikapp. Liksom Lindstrand (2000) har jag (Lundström, 1999) tidigare problema-
tiserat innebörden av normalitet som styrbegrepp ur ett samhällsperspektiv. Normalitet 
har använts som en ledstjärna i arbetet att förbättra villkoren för personer med 
funktionsnedsättning, men också kommit att få en förringande innebörd, i betydelsen 
att ingenting förfärar, ingenting oroar, utan allt är ”normalt”. 

Vehkakoski (2007) har studerat den rådande diskursen bland professionella inom 
förlossningsvården avseende funktionsnedsättning. De professionella var barnläkare, 
barnmorska, sjuksköterska, kirurg, logoped (speech therapist) och kurator (social 
worker). 19 personer som varit i kontakt med fyra barn med olika slag av funktions-
nedsättning intervjuades och med hjälp av diskursanalys kategoriserades de uttalanden 
som fanns om barnen. Kategoriseringen som Vehkakoski gjorde handlade om olika 
”repertoarer”. I korthet handlade dessa om följande:  

I Klassifikationsrepertoaren dras skiljelinjer mellan det normala och onormala. Det 
positionerar barnet som ett ’suspekt barn’, som ett objekt för särskild omvårdnad och 
behandling. I Tragedirepertoaren betraktas barnet som ett ’chockande barn’. I Arbets-
repertoaren talar de professionella i termer av att barnet blir en börda för föräldrarna 
där det dagligen kommer att handla om att överleva. I Kompensationsrepertoaren 
handlar det om att normalisera barnet så mycket som möjligt och i Vänta-och-se-
repertoaren betraktas barnet som ett ’förbryllande barn’. Integritetsrepertoaren till sist 

                                              
21 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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handlar om att barnet i första hand blir betraktat som ett barn och inte som ett barn 
med funktionsnedsättning. Barnet ses som ett subjekt med personliga egenskaper.  
 
Figuren visar hur relationerna mellan de olika repertoarerna skulle kunna se ut. 
 
Relationships Between Interpretive Repertoires     
A child in relation to parents 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  A child as an individual entity (Vehkakoski, 2007, s. 296). 
 
Det visade sig att alla repertoarerna utom Integritetsrepertoaren hade Klassifikations-
repertoaren som utgångspunkt där babyns position utvecklades till ett passivt objekt 
för yttre bedömning. Basen var medicinska teorier och diagnostiska kriterier och i ett 
sådant läge färgas synen på barnet av förhållandet till olika utvecklingskurvor: 

 
Then, if the criteria for a good life are defined too rigidly in the Classification 
Repertoire, the image of a baby with an impairment might be coloured only by delays 
and deficiencies in relation to so-called normal development milestones (s. 296). 
 

En annan upptäckt i studien var att de professionella inte talade med oro om barnet 
utan om föräldrarna, huruvida de skulle kunna knyta an till barnet eller ej. Vehkakoski 
menar att professionella har ett stort ansvar i hur de talar med föräldrar i samband med 
beskedet och i samband med skötseln av barnet. De har nyckelpositioner, hur de 
uttrycker sig har ofta stor betydelse och stannar kvar som starka minnen på ett 
individuellt plan hos föräldrarna. Den professionella diskursen kan också på ett 
påtagligt vis förstärka de generella kulturella värderingar och normer som finns kring 
funktionshinder (op.cit.).  
 

Compensation 
Repertoire: 
a normalized baby Labor Repertoire: 

a baby as a burden 
Wait and see Repertoire: 
a puzzling baby Tragedi Repertoire: 

 a shocking baby 

Classification Repertoire: 
a suspect baby 

Integrity Repertoire: 
A unique individual 
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Föräldrar  och professionella i samspel 
Habiliteringen liksom forskningen har länge varit individinriktad, med ett barn-
centrerat, åtgärdsinriktat perspektiv. Forskning har tenderat att fokusera antingen 
barnet eller föräldern trots vetskapen om det tidiga samspelets ömsesidighet (Loots, 
Devisé & Sermijn, 2003). Ett svenskt exempel på hur man kan arbeta med barnet för 
att öka dess kommunikativa förmågor utgörs av Johanssons (1988) modell. Forskning 
om föräldrar har tenderat att analysera hur föräldern kan handskas med (cope with) 
barnet istället för hur föräldern kan samspela med barnet, enligt Janson (1995). I dessa 
fall har inte föräldrars sorg eller det tidiga samspelets intersubjektivitet beaktats.  

På senare tid har ett så kallat familjecentrerat synsätt eftersträvats, men trots detta 
har stöd till föräldern fått stå tillbaka för behandlingsinsatser riktade mot barnen (Baird 
& Peterson, 1997). Det familjecentrerade synsättet har ofta inneburit att föräldern 
blivit barnets tränare, föräldrarna har då ansetts vara partners till de professionella från 
att tidigare ha betraktats som klienter (Mahoney et al, 1999). Rush, Shelden och Hanft 
(2003) menar att den professionella (the early interventionist) ska betraktas som 
”coach and collaborative partner” (s. 34) och föräldern som den lärande. På så vis har 
fokus skiftat från ”expert-driven to learner-focused service” (s. 35) där det ska vara 
familjens behov som ska vara styrande för de olika insatserna (op.cit.). 

Amerikansk forskning och praktik har fokuserat på bedömning av barnets olika 
förmågor och oförmågor, program för åtgärder och utvärdering av dessa. Likaså 
föreslås att exempelvis föräldrars stress eller föräldraförmåga ska mätas och bedömas 
för att sedan åtgärdas i syfte att hjälpa barnet. Smith, Oliver och Innocenti (2001) 
menar exempelvis att familjer med barn med funktionsnedsättning kan befinna sig i 
riskzonen för en problematisk anknytning, då en otrygg anknytning kan följa av låg 
föräldratillfredsställelse. De påtalar därför behovet av att ta föräldrars stressnivå i 
beräknande innan olika behandlingsprogram för barnet utformas. Även Ellis och 
Hirsch (2000) har den utgångspunkten och menar att om föräldrars styrkor och 
svagheter kan identifieras, så är det till hjälp för barnen.  

Huvudbudskapet från Bailey et al. (2006) är att ett stöd till hela familjen kommer 
barnet till godo. De menar att barnet inte kan ses isolerad från sin omgivning. De tar 
också i beaktande de påfrestningar som det kan innebära för en familj att ha ett barn 
med en funktionsnedsättning, både genom den sorg och vrede som kan finnas och 
genom de inskränkningar i det sociala livet som situationen kan medföra. För att hjälpa 
barnet måste därför föräldrar också få stöd, men de har en något annan vinkling när det 
gäller utvärdering och bedömning. De menar att effektiviteten av insatser kan utläsas 
av hur föräldrarna beskriver sin situation. Stödinsatser har effektivitet om vardagslivet 
beskrivs fungera, menar författarna och påtalar att det emellertid finns två åsikter 
bland professionella och beslutsfattare som skulle kunna begränsa ett arbetssätt med en 
sådan målinriktning. Den ena åsikten är att arbetet med att ge stöd till barnets 
utveckling och lärande är det primära syftet med arbetet och den andra är att utfallet av 
familjestöd ”bara består av mjukdata” och på så vis inte skulle kunna säga något om 



 64

insatsers effektivitet. De föreslår därför, enligt amerikansk praxis, alternativa 
mätmetoder för att göra en skattning kring dessa områden. 

Mahoney och Wheeden (1997) pekar på den risk som följer av att förmågor, 
resurser och strategier ska mätas och identifieras för att sedan åtgärdas. Om själva 
samspelet blir utsatt för åtgärder finns en fara att samspelet istället hämmas. De visar 
på den påverkansfaktor som kontakten med professionella alltid har på samspelet 
mellan barn och förälder, även om insatserna inte är riktade mot samspelet. Behandlare 
behöver därför: 

 
… be aware that their own feelings and behaviour affect the intervention. The 
interactions between parent and provider affect the parent-child relationship. Parents 
who feel supported in the parent-provider relationship will be more inclined to nurture 
and support their children. Alternatively, when the provider is directive in interactions 
with the parent, the parent is more likely to be directive towards the child, an interaction 
pattern that has negative implications for development (s. 376). 
 

En traditionell syn har inneburit att familjen betraktats som mottagare av experters råd 
kring barnet, skriver Atkins-Burnett och Allen-Meares (2000). Det familjecentrerade 
synsättet betonar inte heller tillräckligt föräldrarnas situation eftersom det bara 
adderats till tidigare traditionell uppfattning med fokus på åtgärd kring barnet. 
Författarna förespråkar därför ett relationellt perspektiv. Eftersom forskning visar att 
det tidiga samspelet har stor betydelse för inlärning och utveckling är det viktigt att 
arbetet med familjerna och barnen handlar om att skapa goda relationer. Det gäller 
såväl relationen mellan barn och förälder som relationen mellan förälder och 
professionella. Det som värderats som stöd av föräldrar själva är ett respektfullt 
lyssnande. När föräldern får stöd innebär det att föräldern i sin tur kan se sitt barn: 

 
A positive, caring relationship between the professional and the parent supports the 
parent in attempting new strategies in interaction with the child. The practitioner trusts 
that the family has the answers to what is needed, seeks to understand family responses 
that are incongruent with stated goals, builds on family strenghts, encourages 
interactions that are responsive to the child, and coaches the family in eliciting more 
affect from the child. The practitioner role involves helping the family identify and 
initiate solutions (s. 374). 
 

Det innebär inte att råd inte kan ges, men det kan kräva radikala förändringar i 
tänkandet kring barnen och expertrollen i det samhälleliga stödet i form av habilitering 
(early intervention). Professionella blir därför tvungna att: 

 
…struggle with understanding how to integrate their disciplinary expertise with 
approaches that use relationship as the organizer (s. 374). 
 

Lindblad (2006) utgår likaså från ett relationellt perspektiv och har i sin undersökning 
intervjuat 39 föräldrar och nio professionella om innebörder av stöd utifrån att vara 
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förälder till ett barn med funktionsnedsättning och utifrån att vara professionell 
stödjare. Hennes tolkning är att föräldraskapet främst präglas av en strävan att 
möjliggöra för barnet att leva ett gott liv. Undersökningen visar att det är i mötet med 
professionella som ett äkta stöd kan erfaras. Mötet och relationen är ”platsen” för stöd 
och för att stödja (s. 39). Stöd erfars i relation till andra.  

Lindblads studie visar på ett kraftfält som finns kring vad som upplevs som stöd 
eller brist på stöd. Det viktigaste i erfarenheten av stöd är att barnet blir ”erkänt som 
värdefullt” (s. 32). När barnet ses och behandlas som en unik person växer tilliten till 
de professionella och det kan skänka glädje och förnöjsamhet i föräldraskapet. Hoppet 
utgör en mycket viktig del i stödet. Det handlar inte om ett hopp som innebär att barnet 
skulle kunna botas, utan att barnet blir betraktad som den unika person han eller hon är 
och ett hopp utifrån den aktuella situationen.  

När fokus endast finns på funktionsnedsättningen brister tilltron till de professio-
nella, på ett sätt som inte är ovidkommande. Erfarenheter av brist på engagemang 
upplevs chockartade och overkliga. Brist på stöd blir förödande för hela familjens 
välbefinnande. När stödet upplevs som en brist får det följden av en kamp för att 
försäkra sig få det föräldern upplever sig behöva och ha rätten till. Kampen blir en 
extra börda och ger ”upplevelser av att alltid behöva vara på sin vakt mot de profes-
sionella” (s. 32). Därför, skriver Lindblad, måste professionellt stöd inte bara utgå från 
barnet utan innefatta både föräldrar och barn. Föräldrar måste ges tid att uttrycka sina 
känslor och behov och även visas respekt för sitt kunnande kring barnet. 

Studien visar också att informellt stöd är av stor betydelse. Ett sammanhang där 
barnet är involverat i varma, nära relationer är av särskilt stor betydelse därför att 
barnets funktionsnedsättning skulle kunna innebära att familjen hamnar utanför en 
sådan gemenskap. Gemenskapen innebär också möjligheten att få dela tunga känslor 
liksom känslor av glädje. Därför är också det professionella stödet till informella 
stödjare viktigt, menar Lindblad. 

 
Tidigt samspel mellan förälder och barn med funktionsnedsättning 
I Sverige har samspelet mellan barn och förälder börjat uppmärksammas mer och mer 
både i klinisk verksamhet och i forskning. Det går inte att rikta habiliteringsinsatser 
mot barnen utan att också uppmärksamma föräldrarnas situation (Förutom tidigare 
nämnda också exempelvis Brodin, 1991; Preisler, Karlsson & Norström, 1994; 
Hautaniemi, 1995; 2004; Lundström, 1999; 2003; 2005; Ekholm & Strand Ruuth, 
2000; Olsson, 2004).  

Att stärka samspelet mellan föräldrar och barn var också Karin Stensland Junkers 
och Evy Blids tanke när de startade det första lekoteket 1963. De menade att det är till 
gagn för båda parter att kunna finna stimulerande material att samspela kring (Junker, 
1980). Att komma till ett händelserike kan fylla en liknande funktion, enligt 
Hautaniemi, (1995) och Lundström (1999). Att få dela upplevelsen av barnets 
kompetens med professionella var en annan betydelsefull funktion. I föräldrarnas 
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förväntningar inför besöket låg en önskan om att barnen skulle bli glada, nöjda och 
nyfikna. De ville hitta en väg för barnet att känna välbefinnande i ett sammanhang som 
var utvecklingsbefrämjande. Önskningarna karaktäriserades av att det skulle vara liv, 
aktiviteter och stimulans, skriver Hautaniemi.   

Även Lundströms studie (1999) visade att det utmärkande för föräldrarna var att 
söka det lustfyllda och samtidigt utvecklande. Händelseriket hade betydelse för 
samspelet mellan förälder och barn väsentligen genom möjligheter att finna saker att 
samspela kring, men också genom sin funktion av ett stödnätverk, då det fanns 
möjlighet att träffa andra föräldrar. I studien var fokus riktat mot själva samspelet och 
det visade sig att detta underlättades med tiden genom att barnen blev mer tydliga i 
sina uttryck. Föräldrarna hade, genom samvaron med barnen, lärt sig hur de fungerade 
och var mycket receptiva för minsta antydan från dem. Det kunde konstateras att det 
inte var samspelet som var det svåra i föräldraskapet. Svårigheten var mötet med det 
omgivande samhället.  

En studie om en spädbarnsverksamhet (Lundström, 2003) visade att den miljön 
hade en liknande funktion som Händelseriket, både genom möjlighet att finna det 
lustfyllda och genom möjligheten att få träffa andra barn och föräldrar. Föräldern fick 
dessutom möjlighet att berätta sin historia och återkommande reflektera kring sin 
situation vilket hade en terapeutisk funktion och gav föräldern möjlighet att återta sin 
autonomi. Att få komma till en plats där barnets funktionsnedsättning inte var i 
centrum uppskattades. Det som betonades av föräldrarna var hur barnets förmågor 
synliggjordes i miljön och uppskattningen över att den professionella uttryckte det hon 
såg av barnets kompetens.  

Preisler, Karlsson och Norström (1994) undersökte kommunikationen mellan fem 
barn med flerfunktionshinder och deras föräldrar. Studien baserades på videoinspel-
ning som skedde vid ett flertal tillfällen under två års tid. Fyra barn var mellan 7 och 
15 månader och ett barn var 2 ½ år vid starten. Barnen reagerade med kroppsuttryck, 
ansiktsuttryck eller med ljud på föräldrarnas kontaktinitiativ och på motsvarande sätt 
utlöste barnen kontaktinitiativ hos föräldrarna med dessa rörelser. Föräldrarna svarade 
på barnens alla kontaktinitiativ, medan barnen endast svarade på några få av föräld-
rarnas initiativ. Dessutom imiterades föräldrarnas uttryck endast sparsamt av barnen. 
Detta blev till en svårighet i samspelet. När föräldrarna inte visste om barnet uppfattat 
deras uttryck, skapade det ofta en osäkerhet om förälderns egen kommunikativa 
förmåga.  

För att bygga upp ett samspel var därför leken särskilt viktig för både barn och 
föräldrar. Rutiner och förväntan var viktiga byggstenar som kunde byggas upp i lekens 
form. Leken gav en ram för samspelet, där kända rutiner möjliggjorde kontaktinitiativ 
från barnets sida, vilket visade föräldrarna att barnen var ”med på noterna” och därmed 
underlättade samspelet. Preisler et al. skriver: 
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Barnen kunde inom ramen för den kända rutinen i leken även starta den själv eller 
åtminstone få föräldrarna att repetera leken genom att med upprepade kroppsrörelser be 
om ”en gång till”. Föräldrarna skapade spänning i leken genom röst och rörelser, och 
snart visade barnen förväntansfulla ansiktsuttryck. De visste vad som skulle hända 
härnäst. Att kunna predicera vad som ska hända i nästa stund skapar trygghet och 
säkerhet hos barn i allmänhet och hos barn med grava funktionsnedsättningar i 
synnerhet (s. 25). 
 

Studien tydliggjorde att många av barnens uttryck var omärkliga och svårtydbara för 
andra än föräldrarna. Subtila uttryck blev tydliga först när man kände barnet väl, 
skriver Preisler et al. Trots att forskarna kunde observera att ett samspel av intuitiv 
karaktär utvecklades, gav föräldrarna uttryck för att det var svårt att veta vilken 
stimulans barnen behövde inför nästa utvecklingssteg. Föräldrarna litade inte till sin 
intuitiva förmåga, vilket kunde förklaras av att barnet inte svarade så tydligt. I takt 
med att barnen utvecklades och började ge tydligare svar ökade tilliten. Även 
föräldrarnas kompensatoriska del i samspelet minskade och en tydligare turtagning 
växte fram. Då kunde föräldrarna även ligga steget före i den proximala utvecklings-
zonen eller i det som kallas previewing, ett uttryck myntat av Trad (1994) som innebär 
en förmåga att kunna förutse nästa steg.  

En svårighet som observerades i ett av fallen var hur föräldrarna fått flera konkreta 
råd som gällde sin flickas motoriska träning. Detta skedde, enligt Preisler et al,  
inledningsvis på ”bekostnad av den sociala och kommunikativa kontakten” (op.cit. s. 
20). Forskarna upptäckte vid genomgången av hela videomaterialet att:  

 
… denna koncentration på den motoriska träningen vid flera tillfällen var stressande för 
både barnet och för föräldrarna. Det saknades då utrymme för barnets egna önskningar 
och vilja, och för att skapa ömsesidighet och mening i samspelet (s. 22). 
 

Föräldrarna fick i det beskrivna fallet hjälp av att flickan var mycket kontaktsökande. 
Gradvis förändrades samspelet så att bägge parter kunde bekräfta varandra.  

 
I Brodins (1991) studie var syftet att undersöka lekens funktion i interaktionen mellan 
förälder och barn med grava flerfunktionshinder. I studien ingick sex familjer. Det som 
blev tydligt var att barnen inte kunde ses utanför sitt sammanhang. Hur barnen 
fungerade hörde ihop med hur föräldrarna fungerade och viceversa.  

Föräldrarna hade trots olika svårigheter en unik kompetens när det gällde 
kommunikationen med sina barn, eftersom de kände sina barn betydligt bättre än andra 
människor. Anpassningen till funktionsnedsättningen skedde på ett naturligt sätt för 
föräldrarna. De lärde sig successivt vad barnen ville och inte ville, de var tvungna att 
lita till sin intuition och i en del fall gissa sig fram. Det svåra var att möta förståelse 
från omgivningen, att ”föra över information om barnets förmågor till de som har hand 
om barnen om dagarna” (s. 229). Föräldrarna upplevde sig inte heller få det samhälls-
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stöd de hade rätt till. Brodins slutsats rörde därför de ”cirkulära samband” som måste 
tas hänsyn till i forskning om barn med funktionsnedsättning: 

 
Med detta menar jag att det t ex inte går att studera endast barnet, utan barnet måste 
studeras som en del av familjen och omgivningen. Många olika faktorer påverkar 
varandra sinsemellan och för att bedöma en av dessa måste samtliga delar beaktas. 
Detta innebär att en helhetssyn måste omfatta barnet, familjen och miljön, vilket även 
framgår av min studie. Föräldrarnas livsvillkor påverkar i hög grad barnens möjligheter 
till lek, kommunikation och utveckling (s. 233). 
 

Brodin lyfter också frågan vad som händer när föräldrar blir tränare till sina barn.   
 

I en studie av Hautaniemi (2004) var syftet att se hur flerfunktionshindrade barn utan 
tal tolkar och förstår sin omvärld och att studera barnens känslouttryck. Studien 
omfattade sex barn. Även denna studie visade hur föräldrar och barn hade en förmåga 
att göra sig förstådda med varandra och att dela en känsla, det vill säga ha en inter-
subjektiv upplevelse. Föräldrarna hade en stor inkännande och tolkande del i sitt sätt 
att vara och anpassade sig till barnets sätt att vara.  

Ofta kunde barnet på både ett kroppsligt och känslomässigt sätt också följa 
förälderns språkliga uppmaningar. I de ”samtal” som fördes talade föräldern med ord 
och barnet svarade med kroppen. En känsla hos barnet ”transformerades” av föräldern 
till tal, även barnets aktiviteter ”transformerades” till tal. Barnen kunde nå sina mål 
genom att föräldrarna uppfattade deras önskningar. Ett exempel var en flicka som ville 
förflytta sig från ett podium intill ett bubblande vattenrör. Förflyttningen skedde via 
föräldern som uppfattade flickans önskan att komma därifrån. I det nära samspelet 
kunde flickan göra sig förstådd, därför att det fanns en ömsesidig upplevelse av närhet 
och samhörighet som möjliggjorde hennes kommunikativa kompetens. Hautaniemi ser 
därför kompetensbegreppet som relationellt och i släktskap med det relativa handi-
kappbegreppet. Därför måste:  

 
… barnens kompetens att förstå sin omvärld och att känslomässigt uttrycka denna 
förståelse ses som sammanvävd med den situation som barnet befann sig i (s. 168).  
 

Detta gäller för alla barn, som Kihlbom (2003) påpekar, men det utmärkande för 
barnen med – en till synes – ringa kompetens var att det behövdes en förstående, 
tolkande omgivning för att kompetensen skulle utvecklas och tydliggöras. Det som 
skiljer barn med och utan funktionsnedsättning åt, är den låga förväntan som både 
forskare och kliniker (professionella) haft eller fortfarande kan ha till barn med 
funktionsnedsättning, menar Hautaniemi. Det kan till och med vara så att förmågan till 
tal kopplas samman med den kognitiva förmågan:   

 
När det gäller barn med grava funktionshinder uppstår av någon anledning ofta en 
tveksamhet kring frågan om barn som inte har utvecklat tal kan förstå vad andra säger  
(s. 139). 
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Att det var professionella som hade en attityd av låg förväntan beskrevs av föräldrar 
även i Brodins (1991) undersökning. Ofta vågade inte föräldrarna berätta om sitt barns 
förmågor i en rädsla att det kunde bli tolkat som inbillning eller önsketänkande. De 
blev då också osäkra själva om de uppfattat sitt barn rätt. 

 
Även Olsson (2006) som studerat kommunikationen mellan gravt flerfunktions-
hindrade barn och deras vårdgivare (caregiver) såg att samspelet formades av bägge 
parter. Kompetensen i samspelet var inte en personlig kompetens hos barnet utan en 
kompetens som uppstod och formades inom dyaden mellan de två. Olsson menar att en 
dyadisk interaktion som den vanligen ser ut mellan barn och vårdgivare inte gäller 
mellan barn med flerfunktionshinder och vårdgivare. Inte heller är de kriterier för 
intentionell kommunikation, som vanligen finns hos barn i deras samspel, giltiga för 
barn med flerfunktionshinder: 

 
This argument was strengthened by the empirical studies that showed that the 
communicative function as well as the meaning of a behaviour could be viewed as 
something co-constructed by both partners in the dyad. Intentions are closely linked to 
functions and when not explicitly coded they are, to a higher degree, assigned by the 
partner. This also strengthens the fact that communication cannot be regarded as a 
personal competence, the competence is within the dyad (s. 94). 
 

Hur kommunikationen avlöpte var beroende av hur vårdgivaren tolkade och drog 
slutsatser av barnets olika uttryck. Betoningen ligger på att kommunikationen växte 
fram och att barnen mer än andra barn var beroende av vårdgivarens tolkning. Detta 
visar på behovet av och förmågan till samstämdhet, men inte i meningen att varje steg 
är i överensstämmelse, utan att det finns en växling mellan stabilitet och instabilitet 

 
… and the way to a consensus may have a value in itself (s. 95). 
 

Att föräldrars sätt att vara med sina barn, när barnet har en funktionsnedsättning, är 
annorlunda än andra föräldrars sätt att vara, har flera studier visat. McCollum och 
Hemmeter (1997) skriver om en studie av Landry och Chapieski där föräldrar till barn 
med Downs syndrom jämfördes med föräldrar till prematura barn i samspels-
situationer. Det visade sig att barnens olika sätt att vara inbjöd föräldrarna till olika sätt 
att vara. Mödrarna till barnen med Downs syndrom var tvungna att använda ett annat 
sätt för att få barnets uppmärksamhet och därför blev det skillnader i mödrarnas sätt att 
vara jämfört med mödrarna till de prematura barnen: 

 
Thus, there were qualitative differences in the maternal strategies needed to maintain 
children’s participation in the interaction and to engage them in play at an optimally 
challenging level (s. 553). 
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Hedenbros (2006) studie visar hur ett föräldrapar tog en större kompensatorisk del i 
turtagningen i samspelet med sin dotter, som visade sig ha diagnosen autism, jämfört 
med de andra föräldrarna till barn utan funktionsnedsättning. 
 
Andra studier har visat att föräldrar är överstimulerande. I synnerhet har föräldrar till 
blinda barn betraktats som sådana, skriver Loots et al (2003). När det gäller barn med 
synskada har forskning tenderat att studera endera parten trots att det är känt hur 
viktigt det tidiga samspelet är, menar författarna. Det skulle förklara varför föräldrars 
sätt att vara blivit betraktat som annorlunda och i behov av intervention: 

 
Although the quality of early caregiver-child interactions is emphasized as an important 
factor in child development, most studies have concentrated on the interaction 
behaviours of mothers and infants with visual impairments separately, speculating on 
the mutual influence of both members of the dyad and its effects on the children’s 
development (s. 413). 
 

Ett antagande som dessa författare ändå gör, är att det tidiga samspelet är riskfyllt 
inledningsvis när förälder och barn ska hitta sin rytm och samvarostil och att föräldrar 
därför kan behöva råd.  

Att intervention i samspelet är nödvändig är det implicita antagande som merparten 
av forskare anammat, trots att den forskning som skett kring samspel visar att det finns 
en stor föräldraförmåga. Att studera interaktion i interventionssyfte är därför vanligt 
förekommande (Exempelvis Guralnick (ed), 1997; McCollum & Hemmeter, 1997; 
McCollum & McBride, 1997; Baird & Peterson, 1997; Mahoney et al., 1999; Loots et 
al., 2003; Granlund & Wilder, 2006).  

Att det faktiskt kan finnas tendenser bland föräldrar att överstimulera barnet, menar 
också Preisler et al. (1994) vilket också flera andra forskare, enligt dem, observerat. 
Barnets otydlighet och förälderns osäkerhet på sin intuitiva förmåga skulle kunna vara 
en förklaring till detta. När föräldrarna inte visste hur de skulle göra var det 
avvägningen mellan vad som är för mycket och lagom som var svår att avgöra, inte 
motsatsen, vad som var för lite eller lagom. Det som barnen ofta behövde i en sådan 
situation var utrymme för att få komma med sitt svar, menar författarna.  

När det gäller kommunikationsutveckling hos barn med utvecklingsstörning/ 
försening går också uppfattningen om barnens förmåga isär bland forskare. 
MacDonald (2007) understryker vikten av att ge barnet utrymme, att vänta på barnets 
svar och vara öppen för barnets sätt att kommunicera istället för att fylla på med mer 
ord eller mer stimulans av olika slag. Han understryker att det handlar om att ha tilltro 
till att barnet både vill och kan vara delaktig i en kommunikation. Det är en 
uppfattning som också Carling (1989) delar. Hon menar att både föräldrar och 
professionella lätt kan bli för ivriga i sin stimulering så att barnet inte ges utrymme i 
samspelet. Hon skriver: 
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Derfor gjør di lett noe med barnet i stedet for sammen med det, og da kan det være 
vanskelig å se at også barnet har noe å bidra med for å skape et godt samspill (s. 42) 
 

Johanssons (1988) utgångspunkt å andra sidan är att barnet behöver mycket stimulans 
utifrån och har utarbetat en modell som innebär att föräldern ska träna samspel och 
kommunikation med sitt barn. 
 
Sammanfattning 
Att få besked om att barnet har en funktionsnedsättning är en svår och omvälvande 
upplevelse (Gustavsson, 1985). Beskedet kan hos föräldern orsaka liknande reaktioner 
som när ett barn dör. De stadieteorier som finns om sorgens olika faser, har visat sig 
vara otillräckliga för att beskriva det som sker (Hindmarch, 2000; Roll-Pettersson, 
2001). Upplevelsen kan istället som i Hindmarch (2000) modell liknas vid att kastas 
utför ett vattenfall och sedan virvla runt i strömmar av sorg. Modellen åskådliggör 
olika individuella möjligheter att hantera det som hänt och att bearbetningen inte är en 
linjär process. Föräldraskapet och samvaron med barnet behöver inte ha en negativ 
underton, även om sorgen över beskedet kan ligga kvar (Beresford,1994; Scorgey & 
Sobsey, 2000; Möller & Nyman, 2003) 
 
Från samhällets sida finns ett särskilt ansvar för barn med funktionsnedsättning och 
upplevelsen blir att ”ett barn är oss fött”. Förhållandet mellan förälder och professio-
nella har varierat i olika tider och föräldrar kan utsättas för stark påverkan utifrån de 
implicita antaganden som är rådande (Gustavsson, 1985). Ett par studier (Brodin, 
1991; Hautaniemi, 2004) visar att det är professionella som står för låga förväntningar 
kring barnen. Professionella kan därför betraktas ha nyckelpositioner i utformning av 
en allmän diskurs och gentemot den enskilda föräldern (Vehkakoski, 2007). 
 
Mycket forskning är inriktad på intervention i ett antagande att föräldrar behöver hjälp 
i det tidiga samspelet. Flera studier visar tvärt emot att det inte är samspelet som är det 
svåra. För föräldrarna kan det vara en svårighet, när barnet är otydlig i sina uttryck, 
men i samvaron med barnet lär sig föräldern vad barnet menar och kan ta en 
kompensatorisk del i samspelet. Gemensamt för forskning med syfte att studera 
barnens kommunikativa förmågor var att de resulterade i ett eftertryckligt konstate-
rande av föräldrarnas förmåga att tolka sina barns uttryck och av att det fanns ett 
fungerande samspel. (Brodin, 1991; Hautaniemi, 2004; Olsson, 2006). Det utvecklades 
en fungerande kommunikation mellan förälder och barn, där barnen på flera sätt var 
styrande i interaktionen, men helt beroende av förälderns tolkande förmåga. Barnets 
kompetens kan ses som ett resultat av den gemensamma kompetens, som utvecklas 
mellan förälder och barn (Hautaniemi, 2004; Olsson, 2006). När föräldrars sätt att vara 
studerats har föräldrar antingen ansetts kunna möta barnets behov på ett intuitivt sätt 
eller vara överstimulerande. 
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7. Metod 
 
 
 
 

Det här kapitlet handlar om betydelsen av att få berätta, om berättelser och intervjuer 
som kunskapskälla och om studiens genomförande. 

 
Berättelsens och berättandets betydelse 
Berättelser och att få berätta har genom alla tider i alla kulturer fyllt ett djupt mänskligt 
behov. Berättelser används ofta som vägledning i livet. Ricoeur (2002) beskriver 
exempelvis genom att hänvisa till berättelsen om Exodus hur en berättelse kan vara en 
ontologisk beskrivning som ger hopp. Berättelsen handlar om att inte nå fram, men där 
innebörden av ha det utlovade landet, ”det förlovade landet” i sikte, är det som 
förmedlar hopp. Även för emanciperande handlingar har Exodus liksom Upp-
ståndelsen varit viktiga inspirationskällor genom historien, menar Ricoeur (1993). 

Berättelsen tjänar också som traditionsbärare. Genom en dialektisk funktion blir 
berättelsen både kulturförmedlare och kulturskapare, därför att berättelsen tillhör:  

 
… den kedja av ord genom vilken en kultur skapas och genom vilken denna gemenskap 
tyder sig själv genom att berätta (s. 76).  
 

Berättelsen möjliggör också förståelse över gränser. Vi har som människor inte lika 
lätt att förstå en annan kulturs tankemönster som vi har att förstå en berättelse från en 
annan kultur:  

 
… narrative is a metacode, a human universal on the basis of which transcultural 
messages about the nature of a shared reality can be transmitted (White, 1981, s. 2) 
 

Men det är inte berättelsen som främst behöver sättas i fokus utan berättandet som 
aktivitet och berättandets betydelse (Ricoeur, 1981, 1983, 199322). På det individuella 
planet har berättandet en stark identitetsskapande och bearbetande funktion till hjälp 
att finna sitt ”vara–i–världen”. Verklighetens problem kan uppenbaras, omformuleras 
och omvandlas. Det sker på så vis en nygestaltning. Nygestaltningen gäller ”den 
handlande och lidande tiden” (1993, s. 208).  

En funktion av att berätta är repetition, möjligheten att på nytt få gå igenom 
historiska händelser såväl som egna upplevelser. Narrativitet och temporalitet är nära 
förbundna. Narrativ23 kombinerar två dimensioner av tid, en kronologisk och en icke-
kronologisk, en kosmisk tid och en upplevd tid. Förbindelsen mellan dessa kan kallas 

                                              
22 I detta avsnitt är det dessa tre jag utgår ifrån 
23 Narrativ och berättelse används här synonymt 
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historisk tid. Berättandet kan både innehålla historia och fiktion och syftet med båda är 
att beskriva ”såsom”, det vill säga ”så som det var”. Möjligheten till total återgivning 
finns inte, men viljan hos såväl historikern som målaren är att ”återge” något. Genom 
berättandet finner människan sin plats i tiden i världen.  

Berättandet används därför för att skapa reda i den egna livsberättelsen, menar 
också Hydén (1995, 2006). Svåra eller märkliga händelser förmedlas ofta i berättelsens 
form för att få hjälp att förstå det som avviker från det förväntade. Den knyter ihop 
delar till en helhet, och skapar ordning kring det som inträffat och 

 
… öppnar också ett fönster mot det möjliga: allt det som skulle kunna hända i framtiden 
eller skulle ha hänt, om inte…(Hydén, 2006, s. 290). 
 

Det betyder, att en berättelse ramar in en händelse och gör den begriplig – gripbar – 
både för en själv och för andra. Den kan på så vis fånga verkligheten i en händelse. En 
händelse kan också förändras och få en annan innebörd när den blir klädd i ord. Det 
innebär att man samtidigt som man berättar sin historia också konstruerar sin verk-
lighet och sitt eget livs historia. Att sätta ord på något kan också innebära att något 
dittills omedvetet lyfts upp till en medveten nivå. Det skapar utrymme för reflektion 
och därmed även möjlighet till framtida förändring. Hydén (1995) beskriver fyra 
aspekter av berättelsens funktion inom psykologin. Dessa är: 

 
1. Berättelse som avbildning 
2. Berättelse som transformation av händelser 
3. Berättelse som social presentation 
4. Berättelse som del av en livsberättelse 
 

Detta sammantaget visar hur berättandet/berättelsen kan ha liknande funktioner som 
leken får för barnet. Berättelsen/berättandet ger liksom leken möjlighet att gestalta 
något, att bearbeta något, att presentera något och den har en läkande effekt  
(Se exempelvis Olofsson, 1987). 
 
Vad är en berättelse? 
Att finna definitioner för berättelse och narrativ och eventuella skillnader däremellan 
låter sig inte göras på ett enkelt sätt. Detta beror på att forskning om berättelser/ 
narrativ rör sig inom ett  

 
… tvärvetenskapligt, tvärdisciplinärt fält som karakteriseras av mycken begrepps-
förvirring och motsägelsefullhet (Johansson, 2005, s. 20).  
 

Ibland används narrativ och berättelse synonymt. Robertson (2005), som inte gör 
någon åtskillnad, menar att på det mest grundläggande planet är ett narrativ en 
redogörelse för något som har hänt, antingen i verkligheten eller i fantasin. Vad avser 
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definition kan olika forskare vara mycket vida i sin definition till mycket snäva. 
Utgångspunkten är dock oftast inte så olik. Den gemensamma tanken är att människor 
strukturerar sin erfarenhet generellt sett genom narrativer (op.cit.).  

När Ricoeur (1995) ska beskriva vad ett narrativ är börjar han med vad som inte är 
det. ”Kungen dog, drottningen dog” är inte ett narrativ.” ”Kungen dog, drottningen 
dog av sorg” är däremot det. 

 
By introducing a motive, the narrative invites us to explore a whole set of connections 
with the resources and conventions of what is reasonable (s. 186). 
 

Czarniawska (2004) gör i sin tur en liknande åtskillnad, men menar att det är 
berättelser som kan definieras ha en, oftast dramatisk, händelse – en intrig – som 
kulminerar i en lösning, vilket kan jämföras med Ricoeurs definition av narrativ. 
Narrativ kan enligt Czarniawska förstås som en skriven eller talad text om en händelse, 
eller serie av händelser i kronologisk följd. Allt är dock inte narrativ även om det är en 
text. En tabell, lista eller schema är exempelvis inte narrativ.  

Den skillnad som Johansson (2005) gör mellan berättelse och narrativ innebär att 
berättelse handlar om ”vad”, det vill säga innehåll medan narrativ handlar om ”hur”, 
det vill säga form och uttrycksmedel.  

 
Berättelsens sanning 
Huruvida berättelser återger en faktisk realitet, hur det ”verkligen var” eller inte, är en 
pågående diskussion (Exempelvis Bruner, 1990; Johansson, 2005). Genom att använda 
ordet livsberättelser hellre än livshistorier sker ett skifte från en ”historisk sanning” till 
en ”narrativ sanning” (Johansson, op.cit.). Det anknyter till diskussionen om sanning 
som överensstämmelse eller sanning som upplåtenhet (Vattimo, 1996). Det ansluter 
också till det som Bruner (op.cit.) påpekar, att en berättelse alltid är någons berättelse. 
Det kan ses som att den objektiva verkligheten och den subjektiva erfarenheten möts i 
en narrativ form (Johansson, op.cit.). Berättelsen kan betraktas som en ställföre-
trädande erfarenhet, enligt Bruner: 

 
Story, in a word, is vicarious experience, and the treasury of narratives into which we 
can enter includes, ambiguously, either ”reports of real experience” or offerings of 
culturally shaped imagination (s. 54) 
 

Berättelsens status befinner sig alltid i domänen mellan verklighet och fantasi, menar 
Bruner  och visar på den kraftfulla betydelse berättelsen som form har i mänskligt liv, 
hur den fyller funktionen av att sätta sig över det reella och fånga en mer existentiell 
betydelse: 

 
… the existence of story as a form is a perpetual guarantee that humankind will ”go 
meta” on received versions of reality (s. 55). 
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Detta visar på det kraftfält som berättelsen rör sig inom, ett kraftfält där verkligheten 
genom språklig förmedling gestaltas på en metanivå. 
 
Språkets beskrivande och konstituerande funktion 
Berättelsens metafunktion och hur berättelsen kan påverka förfluten tid och den 
kommande tiden för över tankarna till språkets dialektiska funktion som beskrivande 
och konstituerande (Ricoeur, 1977). Hur språket och språkets funktion betraktas är 
avhängigt vilken kunskapssyn och vilken omvärldsuppfattning som företräds. I den 
ena uppfattningen, som följer en lång tradition, har språket en spegelfunktion. Språket 
ska användas så att det framställer verkligheten sakligt. En socialkonstruktionistisk 
teori bryter med denna tradition och ser språkets dialektiska och dialogiska funktion 
som innebär att vi gestaltar vår omvärld genom att skapa begrepp och språkliga 
kategorier (Se exempelvis Potter, 1996; Johansson, 2005; Linell, 1996, 2006). Med 
Ricoeur (1977) ses språket som verktyg och hjälp så att dels nya erfarenheter kan 
beskrivas dels nya betydelser skapas. Språket har därmed innovativa egenskaper 
(op.cit.).  

Förutom dessa innovativa möjligheter finns en risk att begrepp i rådande diskurs24 
skapar eller konstituerar en ”verklighet”, som inte säkert överensstämmer med 
verkligheten i en annan tid eller för någon annan. Med språkets medverkan kan 
betydelser konstrueras och konstitueras som kanske inte är rättvisande eller rättvisa 
(Se Linell, 1996, 2006; Hacking, 1999). Därmed aktualiseras också en fråga om 
språket som maktmedel. Olika människor har olika tillgång till språk och dessutom 
tillgång till olika sorts språk. Språket kan därför skapa distans. Bland professionella 
kan exempelvis ett särskilt sorts språkbruk innebära utestängning för dem som ska ta 
emot det professionella stödet (Schuster, 2006). 

Ett exempel får åskådliggöra hur tankarna också kan ledas åt olika håll beroende på 
vilket ord som används. Om det talas om barn och om pedagogik, kan tankarna och 
associationerna gå åt ett särskilt håll. Kanske tänker man på barns sätt att lära, deras 
olika sätt att lära och pedagogik som något som hjälper barn att lära. Om man sedan 
säger ”barn med Downs syndrom – eller mer vårdslöst – downbarn och specialpeda-
gogik” – går tankarna troligen i en annan riktning. Ett ”downbarn” antyder att det är ett 
annorlunda barn och ”specialpedagogik” att det är en särskild sorts pedagogik. 
Behöver ett barn med Downs syndrom en särskild sorts pedagogik? Betyder ”special” 
särskild, eller vad betyder special?25 Blir tankarna annorlunda om jag säger ”barn med 
Downs syndrom och pedagogik” till skillnad från specialpedagogik? Hur blir 
associationerna om jag säger barn (och inte downbarn) och specialpedagogik? Orden 
innehåller olika valörer som för föreställningarna i en särskild riktning. Språket kan 

                                              
24 Med diskurs menar jag tankeform och praxis, det vill säga ”en helhet av sammanhängande   
 uttryck, utsagor och begrepp” (Nationalencyklopedin) om olika företeelser. 
25 Se exempelvis Sahlin, 2004 
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cementera föreställningar och leda och/eller förleda tanken i en viss riktning. Ett annat, 
kanske tydligare exempel är hur offentliga verksamheter styrs av ”ekonomiskan” 
(Rombach, 2005). Genom att ord som målstyrning, vinst och resultat används i arbete 
som har med människor att göra förleds tankarna åt ett särskilt håll. Med sådana ord 
betonas linjära samband som har ringa relevans i så sammansatta situationer som de 
som människor befinner sig i eller råkar in i.  

Det betyder att de betydelser av exempelvis ”föräldraskap”, ”barn”, ”funktions-
nedsättning”, ”Downs syndrom” och ”utvecklingsstörning” som konstruerats i tid och 
rum, det vill säga i vår tid i vårt samhälle också har betydelse för upplevelsen av att bli 
förälder till ett barn med funktionsnedsättning. 

 
Intervjuer – berättelser – som kunskapskälla  
Ibland ifrågasätts hur intervjuer i form av berättelser kan vara en kunskapskälla i 
vetenskapens tjänst, med invändningen att det är ju ”bara” berättelser eller anekdoter 
som inte kan verifieras (exempelvis Lamb & Laumann Billings, 1997). En närmare 
eftertanke torde medge att det vardagliga sättet att få kunskap människor emellan sker 
genom berättande. Genom frågor och svar får människor kunskap om varandra.  
Berättelsen bör ses som en särskild kunskapsform, anser Ricoeur (1993) och 
Czarniawska (2004) ser den till och med som den huvudsakliga kunskapsförmedlaren: 

 
Firstly, narrative knowledge, all modernist claims notwithstanding, is the main bearer of 
knowledge in our societies (s. 6). 
 

Som en reaktion på den medicinska diskursens dominans i samhället har också 
öppenheten för den kunskap som förmedlas i berättelsens form ökat (Johansson, 
2005). Enligt Robertson (2005) menar flertalet forskare idag, att det är ”den unika 
erfarenheten som skänker insikter” (s. 234). Studiet av livsvärldsberättelser (narrativ) 
ses då som ett sätt att samla information, som skulle vara omöjlig att få på annat sätt 
(ibid.). Genom den ”narrativa vändningen”, som kom inom forskningen på 1980-talet, 
har berättelser/narrativ fått en framskjuten plats, där utövarna av narrativanalys menar 
att:  

 
… våra identiteter inte är givna utan omförhandlas ständigt genom narrativa handlingar. 
Det är genom historier vi berättar och hör berättas som vi gör samhället begripligt; det 
är genom narrativer som vår situation – och alla andra – i det politiska och kulturella 
landskapet tydliggörs. Förståelsen av vår plats i tingens ordning är dock inget som 
uppstår i ett politiskt vakuum. Betydelse formas i ett sammanhang, inte minst inom 
vissa maktkonstellationer. Studier av narrativer anses av utövarna således frambringa 
insikter om samhället och politiken (s. 221).  

 
Den fråga som behöver ställas är huruvida intervjuer kan betraktas som en direkt 
access till människors erfarenheter eller ej (Silverman, 2005). Det som måste ihåg-
kommas är att forskare aldrig har direkt tillgång till andras erfarenhet, då det alltid 
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handlar om tvetydiga representationer, i betydelsen framställning av det som åsyftas. 
Endast genom ett filter av tal, text, interaktion och tolkning kan en forskare förmedla 
människors upplevelser (Riessman, 1993). Forskning kan därför ses som:  

 
… en pågående social konstruktion och reflexiv process – att forskning i sig skapas ur 
berättelser och är en praktik av berättande (Johansson, 2005, s. 29).  
 

”En praktik av berättande” betyder att forskaren har något att berätta, en kunskap som 
erhållits genom berättelserna som han/hon vill dela med sig av i sin tur. Det betyder 
också att vad som exkluderas och vad som inkluderas är en följd av forskarens intresse 
och inriktning (op.cit.). Tvärsigenom hela forskningsprocessen ses därför forskarens 
påverkan på materialet genom att vissa aspekter framhålls på bekostnad av andra, 
förminskas eller förstoras och genom att de normaliseras och/eller problematiseras 
(Potter, 1996). Mishler (1997) skriver: 

 
Vi forskare är också historieberättare, och genom våra begrepp och metoder – 
forskningsstrategier, dataurval, dokumentationsmetoder, avgränsningar av enheter och 
strukturer i berättelser, tolkningsperspektiv – konstruerar vi en historia och dess poäng. 
I den meningen är en historia alltid en produkt av flera författare, oavsett om den skapas  
under processen när en intervjuare ställer frågor som framlockar en redogörelse, eller 
när vi presenterar och stöper om andras texter och framställningar. Ett annat faktum är 
att historiens berättare också är aktiv i återberättandet. Den version som vi hör eller 
läser formas både av det sammanhang i vilket den berättas nu och av historien bakom 
tidigare återberättanden (s. 111). 
 

Det antyder att det inte bara är forskaren som har en påverkan på det som 
framkommer, utan också den intervjuade personen som berättar sin historia. Man kan 
som Mishler (1986) se intervjuer som ”språkhändelser” (speech events), en gemensam 
produkt av respondent och intervjuare. Det handlar om ett meningsfullt språk som 
intervjuare och intervjuad delar. Eller man kan liksom Kvale (1997) betrakta intervjun 
just såsom interviews, det som sker mellan två seenden. Hans huvudtema är det 
ömsesidiga beroendet mellan den mänskliga interaktionen och produktionen av 
kunskap. I fråga om objektivitet menar Kvale i en lek med ord, att genom att det är 
”objekten” – intervjupersonerna – som får tala, så är det objektiv kunskap som 
frambringas. Genom att språket ses som medium, blir sanningsbegreppet diskursivt, 
det vill säga språkligt konstituerat. Därmed kan polariseringen mellan objektivt och 
subjektivt överskridas. Istället ses språket som inter-subjektivt (op.cit.). Kvale 
understryker också hur kunskapen gäller en samtalsvärld, en värld där samtal ger ny 
kunskap och där kunskapen kommuniceras genom samtal. Det är också den 
uppfattning som företräds av Ricoeur (1976, 1977, 1993, 1995, 2002) – nämligen 
ordets, berättandets, samtalets och kommunikationens betydelse för ny kunskap.  
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Intervjun – en asymmetrisk relation? 
Relationen mellan intervjuare och intervjuad är en faktor som det finns anledning att 
studera närmare. Intervjun kan ses som en asymmetrisk relation och vem som har 
makten över situationen/kunskapen diskuteras bland olika författare (Exempelvis 
Clark & Mishler, 1997; Hydén, 1997; Czarniawska, 1999; 2004; Alvesson & Deetz, 
2000; Johansson, 2005).  

Johansson (op.cit.) menar att ”kontroll, dominans och makt” (s. 252) alltid finns 
som aspekter i kommunikation mellan människor, och att det som gör intervju-
situationen speciell är att där finns en ”inbyggd hierarkisk relation” (ibid.).  

Clark och Mishler (op.cit.) relaterar till mötet mellan patient och läkare och 
beskriver hur läkaren i en klinisk situation kan ha auktoritet att bestämma hur mycket 
en patient ”får” komma till tals. Genom sättet att fråga skapar olika läkare olika 
utrymme för patienten att berätta om sin situation. Detta skulle också kunna gälla i en 
forskningssituation. På så vis kan det vara den som intervjuar som ”sätter stopp” för 
berättelsen.  

Man kan även som Czarniawska (1999) påpekar påminna sig att det för den 
intervjuade kan handla om att ”dress up for visitors” (s. 13). Det betyder att det som 
delges kan ”silas” av den som intervjuas och berättelsen återges då inte på ett full-
ständigt sätt. Det är viktigt att minnas att all interaktion innehåller sätt att framställa 
sig: 

 
All interactions contain mixed styles of representation and quotes from different types 
of logic (s. 13). 
 

Intervjuuttalanden har ett begränsat värde när det gäller att fånga det som sker ”där 
ute” i den levda världen, därför att uttalandena kan bestämmas av situationen och av 
hur man bör uttrycka sig, menar Alvesson och Deetz26(2000). Därför hävdar de att 
intervjuer  

 
… måste ägnas omsorgsfull uppmärksamhet som sociala fenomen i sig (s. 87). 
 

Uttrycket ”intervjuoffer” visar på den dominans som tros föreligga hos den som 
intervjuar, menar Czarniawska (2004). Det finns istället ”a peculiar symmetry to this 
asymmetri” (s. 48). Det är orealistiskt att tänka på forskaren som en allvetande expert. 
Det är den intervjuade som är expert på sitt område, vilket blir särskilt tydligt när det 
gäller livsvärldsberättelser. Den eventuella makten över kunskapen finns då istället hos 
den intervjuade, genom möjligheten att bestämma vad och hur mycket som berättas: 

 

                                              
26 Alvesson och Deetz liksom Czarniawska har ägnat sig åt organisationsforskning och skillnaden 
mellan att bli intervjuad i en yrkesroll eller som privatperson om sin livsvärldsberättelse kan behöva 
uppmärksammas. 
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This point is especially obvious in life stories, where the narrators are the only experts 
on the question of their lives. The power of knowledge, if not other types of power, lies 
on the side of the interviewee. What the researchers have to offer in exchange is not 
their views, but their respectful and interested attention (s. 48). 
 

Det betyder att hur och vad den intervjuade berättar hör samman med vem som frågar 
hur och om vad. 

 
Betydelsen av ett kommunikativt förhållningssätt i intervjusituationen 
Om syftet är att få del av människors livsvärld krävs därför någonting helt annat än en 
strukturerad intervju med fastställda frågor. Traditionellt utfrågande är inte förenligt 
med en livsvärldsansats (Mishler, 1986; Öhlén, 1999). Forskarens inlevelse och 
engagemang är en förutsättning för en livsvärldsintervju (Alvesson & Sköldberg, 
1994; Kvale, 1997; Czarniawska, 2004). För att få beskrivningar och få del av den 
andres livsvärld fordras någon form av möte, poängterar Bengtsson (1999). Det 
anknyter till Gadamers (1997) tankar om att gå in med sitt Vara för att få kunskap: 

 
Att man drar in sitt eget Vara för att vinna humanvetenskaplig kunskap, betyder att man 
drar en gräns för ’metoden’, men inte för vetenskapen. Det som metodiska redskap inte 
kan åstadkomma, måste man istället uppnå genom den disciplin av fråga och forska, 
som borgar för sanning (s. 213). 
 

Det handlar om en öppenhet för vad den intervjuade berättar, en öppenhet för att tänka 
”möjligheter som möjligheter” (s. 176). Det innebär inte en passivitet utan kan istället 
medföra ett aktivt frågande. Innebörden av frågandet är: 

 
… att påvisa det tillfrågades oavgjorda karaktär. Det måste bringas i svävning… (s. 
174). 
 

Erfarenheten ligger till grund för frågandet samtidigt som grunden för frågandet är att 
man måste vilja veta, det vill säga veta att man inte vet, menar Gadamer. Det handlar 
om att så förutsättningslöst som möjligt lyssna till den intervjuades berättelse 
(Marshall & Rossman, 1999).  

Med Gadamer blir leken/spelet en användbar metafor för hela forskningsprocessen 
och förståelsen. Processen är en rörelse, dels något man går in i och ut ur, dels något, 
som när man är inne i den, fångas av. Förståelsen är inte att betrakta som spel i 
meningen att det går att hålla sig på distans, utan i meningen att den som förstår redan 
är indragen i ett skeende. Sanning, skriver Gadamer, kan förstås av begreppet lek/spel 
(Spiel), förståelsen spelas fram i en språklig procedur. Utifrån lekens/spelets väsen kan 
man se: 

 
… att spelarens beteende inte skall förstås som en subjektiv attityd, eftersom det snarare 
är spelet, som spelar – spelet drar in spelaren i spelet för att självt bli den spelande 
rörelsens egentliga subjectum (s. 212). 
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Det finns ingen förståelse som skulle vara fri från fördomar och därför kan veten-
skapliga metoder inte, som de utlovar, garantera någon sanning, men de har ”en 
speciell human betydelse” (s. 213).  
 
Forskningsintervjuns påverkan och betydelse för inblandade parter 
En forskningsintervju kan få betydelse för bägge parter, både för forskaren och för den 
intervjuade. För forskaren blir erfarenheterna till nya insikter, som kan vara 
emanciperande, är Ricoeurs (1993, 2002) övertygelse och uppfattning. Om personliga 
möten kommer till stånd, så kommer bägge parter att förändras av samtalen, skriver 
Öhlén (1999). För den intervjuade kan intervjun fylla en viktig samhällelig funktion 
genom möjligheten att få komma till tals och berätta sin historia. En forskningsintervju 
kan innebära, att genom forskningsvärlden, få tillträde till en offentlig arena, ”det 
mänskliga angelägenheternas område” (Arendt, 1986) där en person genom sitt tal och 
sin handling får möjlighet att visa Vem hon är (op.cit.). På det personliga planet kan en 
intervju fylla den funktion som berättandet i sig har. 

Kvales (1997) uppfattning är att det till och med kan vara svårt att skilja en 
forskningsintervju från en terapeutisk intervju. Dyregrov (2004) menar att få 
terapeuter skulle hålla med om en sådan jämförelse, då terapi kräver fler tillfällen 
under en längre tid, men konstaterar att en djupintervju kan ses som en berikande 
erfarenhet i bearbetningen av det inträffade (op.cit.). Att få formulera sig inför någon 
som intresserat lyssnar kan få en terapeutisk kvalitet, även om det inte är att jämföra 
med ett terapeutiskt samtal (Hydén, 1997; Johansson, 2005).  

Det har forskats om studier som rört svåra personliga upplevelser (Exempelvis 
Cook, 1995; Cook & Bosley, 1995; Hadjistavropoulos & Smythe, 2001; Dyregrov, 
2004). Den forskningen visar att deltagandet i en sådan studie upplevdes positivt av 
majoriteten av de intervjuade. Möjligheten att få göra sin röst hörd, att få återberätta 
sin historia och att få möjlighet att vara till hjälp för någon annan var det som nämndes 
som positiva erfarenheter. 

Även om en intervju därmed kan ses som en positiv händelse generellt sett kräver 
forskning om personliga upplevelser stor försiktighet och lyhördhet. Det är ett 
allvarligt företag som kräver eftertänksamhet och noga övervägda ställningstaganden 
(Rosenblatt, 1995). Hela forskningsprocessen, inte bara intervjutillfällena, behöver gå 
hand i hand med etiska överväganden om vad som är rätt eller orätt mot dem som 
lämnar sina berättelser (Cook, 1995). Det finns vägledning exempelvis HSFR:s (1990) 
rekommendationer angående information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande, 
men inga rekommendationer eller etiska kommittéer kan ersätta forskarens egen 
sensitivitet i forskningsprocessen. Det viktigaste är trots allt hur forskaren själv agerar 
(Cook, 1995). 
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Studiens genomförande 
 
Metodologiska ställningstaganden  
Eftersom forskarens påverkan går att skönja i varje fas av forskningsprocessen blir det 
särskilt viktigt att se vilka teoretiska utgångspunkter och vilken kunskapssyn som 
funnits i bakgrunden och på vilket sätt genomförandet av studien skett. I syfte att ge 
läsaren en uppfattning vill jag belysa detta. Det blir på så vis en fråga om validitet. 
 
I den vetenskapsteoretiska orienteringen framstod fenomenologin inledningsvis som 
självklar utgångspunkt. När människors livsvärld skulle studeras blev den en naturlig 
grundval då ”livsvärld” är ett centralt begrepp inom densamma. Husserl27(2000) 
myntade uttrycket att ”gå tillbaka till sakerna28 själva”29(s. 20) och i avhandlingsarbetet 
blev det en ledstjärna i att ”gå tillbaka till föräldrarna själva”. Grundtanken inom 
fenomenologin är att inte något ska tas för givet: 

 
… det gäller istället att göra full rättvisa åt de objekt som är föremål för undersökning – 
må det vara matematiska eller logiska objekt, känslor, fysiska ting, kulturobjekt, sociala 
institutioner m.m. (Bengtsson, 2001, s. 26). 
 

Oavsett vad undersökningen rör, enkla eller mer komplicerade företeelser, gäller det 
att vardaglig förståelse och vetenskaplig förkunskap ska sättas inom parentes. 
Forskningsfältet är ett:  

 
… fält av absoluta uppfattanden, inom vilket jag och värld och Gud och de matematiska 
mångfalderna och vilka som helst vetenskapliga objektiviteter har ställts åt sidan; … 
(Husserl, 1989, s. 49). 
 

Under arbetsgången uppstod frågan om det är möjligt att sätta parentes om sin 
förförståelse. Hur skulle jag kunna ställa både ”mig själv, värld och Gud” åt sidan? 
Mitt syfte var att beskriva föräldrarnas upplevelser, men kan man beskriva utan att ha 
en referensram? Går det att beskriva utan att tolka? 
 
Inom hermeneutiken är förförståelse däremot ett viktigt begrepp. Förförståelsen är  
den första av alla hermeneutiska betingelser (Gadamer,301997). Ett hermeneutiskt 

                                              
27 Husserl, 1859 – 1938, betraktas som den moderna fenomenologins grundare. 
28 Tyskans Sachen har en mer utvidgad betydelse än svenskans ’saker’. 
29 Uttrycket beskrevs i Logische Untersuchungen som utkom första gången 1900 till 1901. 
30 Hermeneutikens uppgift var i begynnelsen främst att tolka historiska texter, i första hand bibliska 
och klassiska antika texter. Schleiermacher (1768–1834) utvecklade hermeneutiken till en generell 
förståelselära. Dilthey (1833–1911) fortsatte att bygga på Schleiermachers tankar och såg förståelsen 
som inlevelse i andras psyke eller liv. Därefter utvidgades hermeneutikbegreppet ytterligare genom 
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förhållningssätt medför att inlevelse, värdering och subjektivitet används istället för att 
försöka elimineras. Förförståelsen betonas, blir en tillgång istället för en belastning 
och används i tolkningsarbetet (Alvesson & Sköldberg, 1994; Kvale, 1997).  

Fenomenologi och hermeneutik kan därför tyckas vara oförenliga ansatser, men 
humanvetenskap kan betraktas som både hermeneutisk och fenomenologisk, enligt van 
Manen (1990):  

 
It is the phenomenological and hermeneutical study of human existence: 
phenomenology because it is the descriptive study of lived experience (phenomena) in 
the attempt to enrich lived experience by mining its meaning; hermeneutics because it is 
the interpretive study of the expressions and objectifications (texts) of lived experience 
in the attempt to determine the meaning embodied in them (s. 38 ). 
 

I en hermeneutisk fenomenologisk ansats används grunddragen ur båda. Fenomeno-
login får tillhandahålla det beskrivande elementet och hermeneutiken det tolkande. 
Syftet med fenomenologi, enligt van Manen som sammanlänkar båda riktningarna, är 
att transformera levd erfarenhet till en textmässig uttrycksform:  

 
The aim of phenomenology is to transform lived experience into a textual expression of 
its essence (s. 36). 
 

och vidare att fånga den essentiella innebörden av något: 
 
The purpose of phenomenological reflection is to try to grasp the essential meaning of 
something (s. 77).  
 

En inneboende motsättning mellan fenomenologi och hermeneutik är att fenomenet, 
enligt fenomenologin, ska få tala för sig självt, men enligt en hermeneutisk syn 
existerar inget sådant som ett otolkat fenomen. Motsättningen får sin lösning genom 
insikten att alla ”fakta” om livsvärlden, alla upplevelser och erfarenheter, som beskrivs 
blir tolkade så fort de får en språklig dräkt. Att språksätta något genom en text eller att 
verbalisera är en i sig tolkande process som inte går att bortse ifrån, menar van Manen. 
Hermeneutiken erbjuder ”en insikt i tolkningens ofrånkomlighet”, skriver också 
Selander (2004, s. 75) och menar att en husserlsk fenomenologi utan hermeneutik 
därför är problematisk. Inom senmodern hermeneutik å sin sida har fenomenologin 
börjat betraktas som en viktig del (op.cit.). Hermeneutikens uppgift är trots allt att 
frigöra sig så mycket som möjligt från tidigare uppfattning, förståelse och tolkning för 
att kunna återvända med ny tolkning, förståelse och uppfattning (Vattimo, 1996). 

Att förena hermeneutik och fenomenologi är emellertid inte något nytt. Heidegger 
(1981) tog sin utgångspunkt i Husserls fenomenologi, och utvecklade en hermeneutisk 

                                                                                                                                             
Heidegger (1899–1976) och sedan genom Gadamer  (1900–2002), som studerade hos Heidegger, till att 
inte bara gälla texter utan allt vetande (Lübcke, 1988). 
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fenomenologi. Hans definition av fenomenologi var mer existentiell och ontologisk  
än Husserls. Den gällde ”det varandes vara” (s. 61). Heidegger talade därför om  
”i-världen-varo” istället för livsvärld där det viktiga blev att studera människans plats  
i världen. Det viktiga för Heidegger var att poängtera i – i världen (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Fenomenologin handlar därför inte om forskaren som ideal 
åskådare, utan som någon som också är innesluten i den värld som studeras. Forskaren 
kan bara få tillgång till det som studeras ”inom korrelationen – intentionalt31” (Idhe, 
2000, s. 48). Det finns ingenting utanför den korrelationen, det vill säga forskaren kan 
inte ställa sig utanför det som studeras, utan det viktiga handlar om att bortse från 
gängse antaganden (op.cit.). Det gäller att vara så förutsättningslös som möjligt 
(Heidegger, op.cit.). Det vetenskapliga beviset får inte redan från början förutsätta det 
som det har till uppgift att grunda, men för att förstå måste det finnas en förförståelse:  

 
All utläggning som skall kunna underlätta förståendet måste redan från början ha 
förstått det som ska utläggas (s. 198). 
 

Utläggningen, det vill säga tolkningen blir en uppgift som kan ses som målet för 
fenomenologin: 

 
… den metodiska meningen med den fenomenologiska deskriptionen är utläggning. 
Den logos som råder inom tillvarons fenomenologi har karaktären av det (grekiskt 
ord)/(hermeneuein)/tolka, förklara/ varigenom varats egentliga mening samt tillvaron 
eget varas grundstrukturer tillkännages för den varaförståelse som ingår i tillvaron själv. 
Tillvarons fenomenologi är hermeneutik i detta ords ursprungliga betydelse, enligt 
vilken det betecknar uppgiften att utlägga /tolka/ (s. 61). 
 

Eftersom förståendet redan måste ha ett förstående blir kunskapsmöjligheten som att 
röra sig i en cirkel. Om cirkeln ska kunna undvikas måste kunskapen göras oberoende 
av betraktarens ståndpunkt, vilket är en omöjlighet. Om det ses som en ”oundviklig 
ofullkomlighet” så innebär det att man ”ända från grunden har missuppfattat förståen-
det” (s. 198). Det handlar därför inte om att ta sig ur cirkeln, utan att ta sig in i den på 
rätt sätt: 

 
I denna cirkel ligger en positiv möjlighet till ett utrönande av allra ursprungligaste slag, 
en möjlighet som vi dock på ett äkta sätt kan gripa tag i, blott såframt utläggningen har 
förstått att dess första, ständiga och yttersta uppgift är och förblir att aldrig någonsin låta 
infall och konventioner (Volksbegriffe) i förväg diktera förehav, föresyn och föregrepp 
åt sig, utan att uppgiften är att trygga det vetenskapliga temat genom att utarbeta dessa 
före-strukturer ut ifrån sakerna själva (s. 199).  

                                              
31 Intentionalitet är ett viktigt begrepp inom fenomenologin. Att reflektera över något betyder att 
reflektionen är intentional, den är riktad mot något. Den är först riktad mot det särskilda noema (det 
som upplevs) för att sedan flytta sig till hur det visar sig (noesis) (Idhe, 2000).  
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Att ge sig iväg mot textens gryningsland  
Paul Ricoeur32förenar också hermeneutik och fenomenologi, men har inte samma 
ontologiska hållning som Gadamer och Heidegger. Han går tillbaka till texten, det är 
om text hermeneutiken handlar och om att utsätta sig för texten. Ricoeur (1993) menar 
även att strukturalismen har relevans i en tolkningsprocess. Strukturalismens inriktning 
är att analysera texter som fristående fenomen, utan författare och historia. Ricoeur 
visar – tvärtemot vad man ur ett hermeneutiskt perspektiv skulle förvänta sig – hur 
strukturalismen kan tillföra hermeneutiken en analys som snarare vidgar än begränsar 
förståelsen, den förståelse som hermeneutiken vill åstadkomma. Han kallar därför 
hermeneutiken och strukturalismen för ”komplementära storheter” (s. 56). 

Att Ricoeur förenar tolkningar och tankeinriktningar betyder inte att han blir så 
eklektisk att allt har samma dignitet. Karaktäristiskt för Ricoeur är att han inte utgår 
från det som förenar tolkningar, utan från det som skiljer dem åt och där de kan 
konfronteras (Kristensson Uggla, 1999 ). Mötet mellan tolkningar ses av Ricoeur både 
som något konfliktfyllt och som något solidariskt (op.cit.). 

Text definieras av Ricoeur (1993) som ”en diskurs som fixerats genom skriften” (s. 
33)33. Den fördel som finns med fixering i skrift är den förutsättning för textens 
autonomi som skapas (Se Ricoeur, 1976; 1977; 1993; 1995; 2002). Genom en struktu-
rell analys blir det inte bara möjligt utan också nödvändigt att skapa/finna den distans 
som låter texten vara bara text. Distansering är inte tolkningens motsats utan dess 
villkor. Skriften är inte en reduktion och distanseringen är inte en metodologisk 
produkt, utan ska betraktas som en förutsättning för en utvidgad tolkning genom en 
trefaldig autonomi – gentemot författaren, den diskursiva situationen och gentemot 
den ursprungliga mottagaren. Distanseringen ska därför inte bekämpas och behöver 
inte heller det eftersom distanseringen redan är verksam i fixeringen genom skriften. 
Distanseringen är ”konstitutiv för texten som skriven” (1993, s. 140). Text utgör ett 
paradigm för distansering och distansering är i sig en del av kommunikation: 

 
För mig är texten mycket mer än ett enstaka exempel på mänsklig kommunikation; den 
är ett paradigm för distanseringen i all kommunikation. Som sådan avslöjar den en 
fundamental karaktär vad gäller historiciteten i mänsklig erfarenhet; kommunikation 
genom och med hjälp av distansering (1977, s. 13534).   

 

                                              
32 Även enligt Ricoeur (1977, 1992, 1993, 2002) måste människan ta emot livet utifrån och 
kommunicera med omvärlden för att finna sig själv. Han beskriver människan som handlande och 
lidande (Ricoeur, 1993; Kristensson Uggla, 1999). Se Kristensson Uggla, (op.cit.) för en utförlig 
beskrivning av Ricoeurs tänkande. 
33 Med diskurs menar Ricoeur, kort sagt, händelse och mening. Dessa kan förstås dialektiskt därför att: 
… all diskurs aktualiseras som händelse och att all diskurs förstås som mening (Ricoeur, 1977, s. 138).  
34 Enligt översättaren Ola Holmgren 
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Det är inte själva distanseringen som ska poängteras, utan distanseringens herme-
neutiska funktion, förtydligar Kristensson Uggla (2002). Distansering kan på så vis 
sägas ha en förmedlande funktion i all kommunikation (op.cit.). Genom den 
distansering som sker är textens intention inte detsamma som författarens intention.  

 
Den verbala betydelsen och den mentala betydelsen går skilda vägar (Ricoeur, 1993, s. 
150).  
 

Att tolka en text innebär därför att tillägna sig textens intention. Den frigörelse från 
författaren som sker när texten blir text medverkar till en distansering som blir 
någonting positivt och produktivt. Det handlar därför om att inrikta sig på texten, utan 
att ta hänsyn till författaren bakom och gå i textens riktning för att se meningen i 
texten: 

 
Texten vill föra oss in i dess mening, dvs – i en annan betydelse av ordet – föra oss i 
dess egen riktning (op.cit. s. 59). 
 

Det innebär att ”ge sig iväg mot textens gryningsland” (s. 60), fortsätter Ricoeur på ett 
poetiskt vis. Texten ska betraktas som en egen företeelse och det är världen framför 
texten som ska undersökas. Tolkningens uppgift är att den skall utveckla det ”vara-i-
världen” (1977, s. 149). som avtäcks inför texten. 

Texten är både någonting helt annat än talet och samtidigt någonting mycket lika. 
Det som är lika i tal och text är den riktning som finns i båda. Båda säger något om 
något i världen (Ricoeur, 1976; 1977; 1993). Det finns ett direkt förhållande, ett 
referentiellt förhållande, mellan skriften och det utsagan vill säga. Texten liksom talet 
pekar mot något.  

Skillnaden i sin tur mellan tal och text är den dialog som finns i talet men inte i 
texten. Att tala och svara sker i en dialogrelation, som inte går att jämföra med 
relationen skriva-läsa. Texten döljer både läsaren och författaren och det går därför 
inte att tala om dialog. Det som sker är att texten ersätter dialogrelationen när det tar 
det levande talets plats. Fixeringen genom skriften träder då istället för det levande 
talet. Det är skillnaden som visar på den likhet som finns i både tal och skrift, menar 
Ricoeur (1993) på sitt karaktäristiska vis. Skillnaden mellan läsningen och dialogen är 
det som: 

 
… bekräftar vår hypotes att skrivandet är en verksamhet som kan jämföras med talet, 
vilket betyder att skrivandet är parallellt med talet, det är en verksamhet som intar dess 
plats och i viss mening lägger beslag på den. Det är därför vi kan säga att det som 
kommer till skriften är diskursen som intention, förstådd som en vilja att säga något  
(s. 35). 

 
Texten kan inte, liksom inte heller talet, ses utan sin kontext och det är i relation till 
denna kontext som diskursen får sin fulla betydelse (s. 36), men när Ricoeur går in i 
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textens värld är det med övertygelsen att text kan behandlas som autonom. Det som 
texten kan göra eller det man kan göra med texten är att den tillfälligtvis kan skäras av 
från alla sina relationer till världen, den kan vara autonom i en ’oavgjordhet’: 

 
I denna ’oavgjordhet’, där referensen är uppskjuten, hänger texten på sätt och vis i 
luften. Den är utanför världen och utan värld (s. 37). 
 

I detta uppskjutna tillstånd finns den möjlighet som talet saknar. I samtalet – dialogen 
– riktar sig subjekten mot verkligheten med hjälp av språket: 

 
I det levande talet böjer sig den ideala meningen (”sens ideal”) i det vi säger mot den 
verkliga referensen, dvs mot det om vilket vi talar (s. 36). 
 

När talet förvandlas till text avbryts dialogen. Betoningen ligger på att den avbryts, 
den avskaffas inte. Samtidigt som detta sker, avbryts ”referensens rörelse mot 
utpekandet” (s. 37). Texten blir stum (Ricoeur, 1976). Det betyder att texten tillfälligt 
kan behandlas som bara text. Istället för att se det som en nackdel blir ’textens 
slutenhet’ (1993, s. 44), ’oavgjordhet’ (op.cit. s. 37) och ’avbrytandet av den ostensiva 
referensen’(1977, s. 133) till medel att nå en mer radikal tolkning.   

I diskussionen om hermeneutik och strukturalism som komplementära storheter kan 
också begreppen förståelse och förklaring bindas ihop (Ricoeur, 1976, 1993, 2002). 
Förklaringsmodeller brukar anses tillhöra naturvetenskapen och förståelsen human-
vetenskapen och de två betraktas då som en dikotomi, men Ricoeur argumenterar för 
att förklaringen är sprungen ur samma paradigm som förståelsen. De är delar i en 
dialektisk process som innebär två 

 
… på varandra följande moment i en komplicerad process man kan kalla tolkning  
(1993, s. 68). 

 
Förklaringen behövs eftersom den dialogsituation, där tolkningen bekräftas av frågor 
och svar under dialogens gång, inte längre föreligger. Det är: 

 
… nödvändigt att förståelsen förmedlas via förklaringen. Strukturanalyser av berättelsen 
är det mest framträdande exemplet på förklaringens förmedlande roll (op.cit. s. 75). 
 

En naiv förståelse går via förklaringen till en mer utökad förståelse. Det kan också 
uttryckas som att förståelsen behöver en omväg (Ricoeur, 2002). En utökad förståelse 
nås via den distansering som i en förklaringsprocess är en grundläggande förutsättning 
för att få en vidgad horisont: 

 
The process of distanciation, of atemporalization, to which I connected the phase of 
erklärung, is the fundamental presupposition for this enlarging of the horizon of the text 
(Ricoeur, 1976, s. 93). 
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Ricoeur (1976, 1993, 2002) talar om denna vandring mellan en naiv förståelse till en 
mer utökad förståelse som en hermeneutisk båge. Förklaring kan då ses som en 
mediering mellan dessa två stadier av förståelse och är även att betrakta som en 
valideringsprocess:  

 
I propose to describe this dialectic first as a move from understanding to explaining and 
then as a move from explanation to comprehension. The first time, understanding will 
be a naive grasping of the meaning of the text as a whole. The second time, 
comprehension will be a sophisticated mode of understanding, supported by explanatory 
procedures (1976, s. 74). 
 

Det betyder inte en enkel linjär utveckling, utan kan liknas vid en hermeneutisk 
cirkel35. Förklaringen är det metodiska momentet. Omvägen över ett strukturalistiskt 
arbetssätt i behandlingen av en text innebär en radikal process. Arbetssättet är också 
mer radikalt än det enbart strukturalistiska där strukturanalysen är ändamålet i sig och 
därför blir ytlig (Ricoeur, 1993).  

Textens funktion är att kunna dekontextualisera sig för att sedan kunna 
rekontextualisera sig annorlunda. Det blir läsningens uppgift att göra referensen 
verklig – igen – genom tolkning. Istället för att författaren och läsaren har en dialog 
med varandra kan man säga att ”skriften kallar på ’läsningen’ ” (s. 33). I läsningen 
finns två möjligheter: 

 
Som läsare kan vi bli kvar i textens ’oavgjordhet’, betrakta den som en text utan värld 
och utan författare. Vi förklarar den då genom dess interna relationer, genom dess 
struktur. Men vi kan också upphäva textens ’oavgjordhet’, fullborda texten i talet och 
föra den tillbaka till den levande kommunikationen. Vi säger då att vi tolkar den. Dessa 
två möjligheter hör båda till läsningen och läsningen består i dialektiken mellan dessa 
två attityder (s. 44). 
 

Den skrivna diskursen blir öppen för varje läskunnig individ såsom Gadamer (1997) 
menar men Ricoeur (1977) vänder sig mot det motsatsförhållande som han menar att 
Gadamers arbete Sanning och Metod antyder, nämligen ”främmandegjord distansering 
eller deltagande samhörighet” (s. 135). Distanseringens dialektiska motstycke blir 
istället tillägnandet. Det är i tillägnandet av texten som verket får sin fullbordan och 
sin slutgiltiga tolkning: 

 
Understanding and explication without application are not interpretation (1995, s. 304). 

 

Förståelsens tillämpning 
Kontexten, världen runt omkring, går inte att bortse ifrån i en tolkningsansats. Därför 
diskuterar Ricoeur (1993) också hermeneutik och kritisk teori. Han är inte heller 

                                              
35 Se Kristensson Uggla, 2002, s. 339 
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historielös i sin syn på textens uppgift och förenar därför textteori med handlingsteori 
och historieteori. Han sammanlänkar Gadamers och Habermas36inriktningar till en 
kritisk hermeneutik.37Det betyder att det finns en etisk aspekt, av att tolka medföljer att 
handla. Den hermeneutiska tolkningsprocessen medför en integrering av etik på tre 
nivåer. Det handlar om en etisk fordran på det personliga, medmänskliga och det 
samfundsmässiga planet (Ricoeur, 200238).  

Denna etiska dimension som hör till tolkningens åliggande och möjlighet gäller hur 
jag som läsare, uttolkare, genom texten också lär känna mig själv. Min självförståelse 
ökar. På så vis kan texten ses som emancipatorisk, den är frigörande. När jag förstår en 
text, när jag förstår och när jag förstår, händer något inom mig. Den nya insikten ger 
också en möjlighet att bli befriad från tidigare fördomar och detta nya är det som får 
etiska implikationer (Ricoeur, 1976; 1977; 1995; 2002). Kittang (1977) skriver: 

 
Det er ikkje minst ut frå ein slik modell av tolkningssituasjonen vi må forstå Ricoeurs 
krav om at tolkinga skal vere ein aktiv prosess, som fører tolkaren til ei betre erkjenning 
av seg sjølv. Gjennom å følgje tekstens indre meiningsprosess frigjer det tolkande 
subjektet seg frå sine illusjonar og forblindingar. Med referanse til Habermas kan ein 
dermed kanskje seie at Ricoeurs hermeneutiske formidlingsforsøk i ein viss forstand er 
styrt av ei kritisk emansipatorisk interesse. Men hos Ricoeur skjer likevel 
emansipationen eine og aleine i det tolkande subjektets medvitsrom, ved at den 
hermeneutiske prosessen blir konvertert till refleksiv filosofi (s. 47). 
 

Att det skulle medföra en praktisk, frigörande aktivitet på det sociala och politiska 
planet är en problemställning som ligger utanför Ricoeurs perspektiv, menar Kittang 
(1977) därför. Men Ricoeur understryker (1995) att: 

 
… the applicatio spoken of by older hermeneutics is indeed the terminal moment of 
understanding. I prefer to use another language here, but one that I maintain is 
rigorously synonymous: to understand oneself in front of the text. In its turn, 
understanding oneself in front of the text is not something that just happens in one’s 
head or in language. It is what the gospel calls “putting the word to work”. In this 
regard, to understand the world and to change it are fundamentally the same thing (s. 
234). 
 

Förståelsen blir en form av vara-i-världen, menar Ricoeur (1977) och refererar till 
Heidegger. Även om Ricoeur citerar Heidegger har han en annan utgångspunkt än 
Heidegger. Han har snarare tagit sin inspiration från Karl Jaspers, hävdar Kristensson 
Uggla (1999). Jaspers utvecklade en kommunikativ filosofi och skillnaden mellan 

                                              
36 Jürgen Habermas företräder en s.k. kritisk teori 
37 Att det får den vändningen, menar Kristensson Uggla (1999), beror på att han ser fenomenologin 
som en dialektik mellan ontologi och epistemologi, vilket leder fram till en kritisk hermeneutik. 
38 Så tolkar Hermanson och Rendorff Ricoeurs mening i inledningen av En hermeneutisk brobygger 
(Ricoeur, 2002). 
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Heideggers och Jaspers tankeinriktningar gäller synen på medmänniskan. För 
Heidegger blev medmänniskan ett ”störande moment” medan Jaspers betonade att 
”existensen endast kan förstås och levas kommunikativt” (s. 95). Ricoeurs filosofiska 
projekt kan därför beskrivas som en kommunikationsfilosofi i Jaspers efterföljd 
(op.cit.). Selander (2004) noterar också Ricoeurs hållning till medmänniskan, den 
Andre, jämfört med andra inriktningars tänkare: 

 
Till de romantiska kan vi föra Schleiermacher och Dilthey, möjligen även Gadamer, 
vilka alla har haft ’sammansmältning’ som ledtema: Jaget skulle ’bli som’ den Andre, 
min förståelse skulle ’bli som’ den Andres förståelse. Bland de radikala finner vi 
Derrida, Lyotard och kanske även Foucault, vilka tvärtom framhäver den Andres 
radikala annorlundahet och den oreducerbara åtskillnaden mellan ’mig’ och ’den 
Andre’. Ricoeur tycks här erbjuda en tredje väg – en kommunikation mellan olika 
’mig’, således en dialogisk, samtalande och kommunikativ hållning (l’hermeneutique 
diacritique) (s. 67).)  
 

Sammantaget betyder detta att Ricoeur erbjuder ett sätt att tänka kring den forsknings-
metodiska ansatsen och ett sätt att hantera ett forskningsmaterial som består av 
transkriberade intervjuer, det vill säga text. En text som får etiska implikationer, då det 
handlar om att gå från text till handling (Ricoeur, 1993). 
 
Analysmodeller 
Hur man kan göra konkret för att analysera det transkriberade materialet, svarar inte 
Ricoeur på, men det finns andra författare som har förslag. Kvale (1997) ger olika 
exempel. Ett är meningskoncentrering och som ordet anger handlar det om att finna 
kärnan, ett koncentrat av meningen. Ett annat är meningskategorisering som innebär 
att intervjun kodas i kategorier. Ytterligare ett annat är en narrativ strukturering eller 
meningsstrukturering genom berättelser, det vill säga att intervjuerna bearbetas som 
eller omarbetas till berättelser. Därutöver finns meningstolkning som är en mer 
djupgående hermeneutisk tolkning och sedan det som Kvale kallar att skapa mening 
ad-hoc, det vill säga att växla mellan olika angreppssätt. Nedan beskrivs några av 
sätten något mera ingående men kortfattat för att sedan ge en beskrivning av det sätt 
som använts i föreliggande studie.  

Inom meningskoncentrering ryms den av fenomenologin inspirerade metoden som 
utarbetats av Giorgi (1985). Som metod innehar fenomenologin fyra karaktäristika, 
menar han. Det första är att den är beskrivande. Det viktiga här är att analysen utgår 
från vad man kalla en naiv beskrivning, det vill säga som den uttalades av den 
intervjuade. Det andra är reduktionen. Därefter kommer sökningen av själva essensen, 
upptäckandet av meningen. Det sista är intentionaliteten. 

En annan analysmetod är grundad teori, en teorigenererande metod som med en 
rigorös noggrannhet studerar materialet rad för rad. Den skulle kunna rymmas under 
Kvales meningskategorisering. Det finns flera likheter mellan fenomenologi och 
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grundad teori. Grundad teori söker att förutsättningslöst, liksom fenomenologi, vrida 
och vända på data som framkommit. Fenomenologin undviker liksom grundad teori 
teoretiska perspektiv för att vara förutsättningslös. En skillnad mellan fenomenologi 
och grundad teori är att den fenomenologiska forskaren är inriktad på fenomenet, 
forskaren med grundad teori undersöker sociala händelser, sociala interaktiva 
processer (Guvå & Hylander, 2003). I grundad teori läggs vikt vid forskarens praktiska 
erfarenhet och det finns en betoning på att forskaren själv ska bearbeta data. Den risk 
som förknippas med grundad teori är att helheten kan förloras när materialet 
analyseras och kategoriseras in i minsta detalj (ibid.).  

 
Kategoriseringens nackdelar och fördelar 
Att arbeta med kategorisering av ett material kan över huvud taget vara problematiskt 
och kräver reflektion och medvetenhet om den påverkan som finns från forskarens sida 
(Potter, 1996). Hur man ser på kategorisering hänger samman med vilken syn på 
språket, som nämndes tidigare, och vilken kunskapssyn som företräds: 

 
In realistic discourse, where language is the mirror of nature, categorization is 
understood as a rather banal naming process; the right word is assigned to the thing that 
has the appropriative properties. In contrast, in the discourse of the construction yard 
that I have been elaborating, categorization is much more consequential. It is through 
categorization that the specific sense of something is constituted (s. 177) 
 

Genom kategorisering konstitueras betydelser. Det finns ett reduktionistiskt drag i de 
empirinära metoderna som behöver uppmärksammas. En risk är att en person som 
läser ett kategoriserat och generaliserat material och inte återfinner sig själv kan 
uppleva sig ensam om sina tankar och reaktioner. En annan risk är att en intervjuad 
person kan känna sig reducerad till att tillhöra en viss kategori, genom att 
livsberättelsen tolkats och filtrerats genom forskarens linser, på ett sätt som inte 
överensstämmer med personens egen upplevelse. Forskarens tolkning och kategori-
sering kan följa den intervjuade på ett negativt vis även om tolkningen är positiv 
(Hadjistavropoulos & Smythe, 2001).  

Det anknyter till det Hacking (1999) har kallat ’återkopplingseffekten’ och som han 
varnar för. Det innebär att en kategorisering kan medföra att en person som tror sig 
tillhöra den beskrivna gruppen också medvetet anammar det sätt att vara som beskrivs. 
Det blir på så vis en återkopplingseffekt på mänskliga kategorier som kan benämnas 
’interaktiva kategorier’. Ett exempel är ”TV-tittande ungdom”. I analysarbetet handlar 
det också om att vara observant på huruvida begreppen i kategorierna/kategoriseringen 
är använda av de intervjuade eller om det är forskarens ord förvärvade från praktik 
eller något som ligger kvar som en förutfattad mening som används, påminner 
Silverman (2005).   

Det positiva med kategorisering är att möjligheter för strukturering av ett stort 
material öppnas. Där kan också förekomst, det vill säga antal, av ett fenomen anges. 
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En kvalitativ studie handlar om ord, inte antal, men en kvantifiering kan ge möjlighet 
att göra jämförelser och undersöka skillnader och samband, menar Kvale (1997). 

 
Att analysera intervjuer som berättelser 
När intervjuer behandlas och betraktas som berättelser öppnas ett vitt forskningsfält. 
Mishler (1997) beskriver hur berättelser innehåller en tidsdimension och en mening 
samt en social dimension genom att någon berättar något för någon, och visar därmed 
på de tolkningsmöjligheter som en berättelse innebär. Studium av narrativ/berättelser 
är inte någon entydig verksamhet (Robertson, 2005). Det skiljer sig därför åt bland 
forskare i både utgångspunkter, definitioner och hur man använder sig av narrativ, som 
analys, metod eller resultat39.  

Det finns fyra sätt att analysera ett narrativt material, menar Robertson (2005). 
Dessa är: 

• det holistiskt-innehållsliga som innebär att man använder sig av en 
fullständig historia 

• holistiskt-formbaserade som innebär att man fokuserar handlingen eller 
strukturen, exempelvis om det finns en vändpunkt i berättelsen 

• det kategoriskt-innehållsliga som innebär en viss kvantitativ behandling av 
narrativerna, enskilda yttranden klassificeras och samlas i kategorier. 

• det kategoriskt-formbaserade som innebär att man fokuserar stilistiska och 
lingvistiska särdrag, exempelvis metaforer. Individuella berättelser analy-
seras för att hitta gemensamma urskiljbara teman som kan tydas kollektivt.   

 
Det är i stort sett samma indelning som Johansson (2005) gör mellan: 

 
1. Helhet – innehåll 2. Helhet – form 
3. Del – innehåll  4. Del – form 

 
Johansson menar att det skett en glidning från fokus på innehåll till form, man kan inte 
analysera en berättelses innehåll, det vill säga vad som berättas, utan att också ta 
hänsyn till hur innehållet förmedlas. Likaså har det skett en förskjutning från del till 
helhet i senare forskning, men som Johansson (op.cit.) också påpekar kan man inte 
skilja de olika sätten åt. 

Robertson (2005) refererar till Jaques Lacan som identifierade sex beståndsdelar i 
ett narrativ. Dessa delar svarar på frågan vad, men de behöver kompletteras med 
frågan hur, menar hon (ibid.). Robertson refererar därför till Seymour Chatman som, 
liksom andra strukturalister, skiljer mellan historia och diskurs i narrativ. Robertsons 

                                              
39 För beskrivning av de forskningsansatser som finns se exempelvis Johansson (2005), Robertson 
(2005) och Mishler (1997). 
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förslag på en ”narrativ anatomi” är att utgå från delar (Lacan) och komplettera med en 
utvärdering (Chatman): 

 
En narrativ= 

 en historia (histoire)= 
 ’vad’ 

Abstrakt  =sammanfattning av narrativen 
Orientering  =tid, situation, deltagare 
Komplicerande handling = förflyttning från jämvikt till obalans 
Upplösning =vad som slutligen hände   
Coda  =återför perspektivet till nutid  

 
en diskurs (discours) = 
’hur’ 

Utvärdering  =betydelsen av att handlingen kommenteras 
=det sätt på vilket innehållet förmedlas och 
   mening ges till historien 

  
En narrativs anatomi (Robertson, 2005, s. 230). 

 
Silverman (2005) menar att en stark tradition inom kvalitativ forskning är att prioritera 
perception, mening och känslor och kallar det för en känslobetonad modell 
(emotionalist model). En annan modell är den konstruktionistiska modellen.  En 
jämförelse avseende fokus, syfte och data tydliggörs i följande uppställning: 
 

 Emotionalism Constructionism 
Focus Meaning, emotion Behaviour 
Aims Authentic insights Studying how phenomena 

are constructed 
Preferred data Open-ended interviews Observation; texts; tapes 

(Silverman, 2005, s. 9). 
 
Föreliggande studie kan sägas vara inriktad mot vad, det vill säga innehållet  
i berättelserna och kan med denna sistnämnda beskrivning som utgångspunkt ses som 
känslobetonad, men det går inte att bara välja en sida. Föräldrarnas egna röster 
(authentic insights) är utgångspunkten i de öppna intervjuerna (open-ended inter-
views). Därefter studeras texten, inte i en konstruktionistisk ansats, men med vetskap 
att den erhållna texten är en produkt skapad av både intervjuad och intervjuaren för att 
förstå den intervjuades mening och att det är skapade texter som har varit 
utgångspunkten. 
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Studiens deltagare 
Av den metodologiska ansatsen följer att det inte är oväsentligt vem forskaren är, hur 
forskaren går tillväga och vilken förförståelse forskaren har likaväl som det inte heller 
är oväsentligt vilka som intervjuas samt hur och när det skett. Därför presenteras de 
involverade – forskaren/intervjuaren och föräldrarna/de intervjuade. 
 
Forskaren – en erfaren och ”blind” praktiker 
Som tidigare nämnts arbetar jag inom habiliteringen. Det innebär att jag är formad av 
en praktik och eventuellt också bidragit till att forma en praktik. Att utföra arbetet har 
format mig. Jag har mött många föräldrar och lika många livsberättelser. Jag har på så 
vis tillägnat mig en förtrogenhetskunskap (Josefsson, 1991) som ibland kallas tyst 
kunskap (Polanyi, 1983). Den förtrogenhetskunskap jag fått är likväl till stora delar en 
artikulerad kunskap. Det betyder att jag genom att befinna mig i en praktik också 
påverkat praktikens utformning genom olika ställningstaganden och yttranden. 

Praktiken har format mig på så vis att jag blivit och är del av en kultur, en 
habiliteringskultur. Den diskurs, det vill säga de uppfattningar, strävanden och den 
yrkesetik som ligger till grund för habiliteringsarbetet har påverkat – och påverkar – 
mig. Det har funnits och finns en ömsesidig påverkan. Att befinna sig ”mitt i” innebär 
dock att det är omöjligt att på ett distanserat vis se vad den rådande kulturen präglas 
av. För det finns en sorts ”blindhet”.  

Erfarenheten – den dubbla verkan av praktikens formande – är det som i första hand 
skapat min förförståelse. Förförståelsen och ”blindheten” sammantagna är det som jag 
haft med mig i mötet med föräldrar och i mötet med den text som intervjuerna 
genererat.   

Jag har försökt ta mig in i cirkeln, som Heidegger beskrev ovan, i en medvetenhet 
om min förförståelse samtidigt som jag försökt ha en öppenhet för vad föräldrarna 
främst velat framhålla. De teorier och perspektiv som presenterats i föregående kapitel 
har inte heller varit ett självklart raster i studien, utan de har vuxit fram parallellt med 
analysen av intervjuerna till hjälp att förstå det föräldrarna berättat om och för att 
förklara deras upplevelser.  

 
De 30 föräldrarna 
Avhandlingsarbetet baseras på intervjuer av 30 föräldrar. Intervjuerna är gjorda i olika 
delstudier mellan 1996 och 2004. I den studie som låg till grund för D-uppsatsen 
(Lundström, 1999) filmades tre mödrar och deras barn vid tre till fem olika tillfällen 
under två och ett halvt år. De barn som filmades var Anna som vid första tillfället var 
22 månader och har ett flerfunktionshinder, Beata som vid första tillfället var 16 
månader och är blind och Cecilia som vid första tillfället var 8 månader och som har 
Downs syndrom. Kontakt med mödrarna förmedlades via personalen i Händelseriket. 
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De intervjuer som gjordes då ligger också till grund för avhandlingsarbetet. För 
resultat av videoinspelning se Lundström (1999).  
 
I nästa studie (Lundström, 2003) som var den första inom ramen för avhandlings-
arbetet var den psykolog som tidigare arbetat inom verksamheten behjälplig avseende 
utskick med förfrågan om medverkan. Brev skickades till åtta familjer och fyra mödrar 
svarade.  Det var mödrarna till Albin som har en CP-skada, Emma och Hugo som har 
Downs syndrom och Adam som har en anläggningsskada med flerfunktionshinder som 
följd. Deras barn var vid intervjutillfället cirka fem år. 

Nästa studie (Lundström, 2005) fokuserade fäders upplevelse. Ett syfte för 
föreliggande studie var att jämföra mödrars och fäders upplevelser. Fäderna till de 
barn vars mödrar intervjuats i den föregående studien40 tillfrågades därför. Tre av de 
fyra ville medverka. Det var fäderna till Albin, Emma och Adam. Barnen var vid dessa 
intervjutillfällen mellan fem och sex år. 

För att få ett utökat underlag gick förfrågan om medverkan till tre olika föräldra-
barngrupper inom Spädbarnsverksamheten. I den ena gruppen där barnen var ungefär 
två år tillfrågades föräldrar till sex barn. Av tolv möjliga anmälde nio sitt intresse, 
därav tre fäder och sex mödrar. I den andra gruppen där barnen var cirka ett och ett 
halvt år tillfrågades fem föräldrapar. Av tio tillfrågade personer anmälde tre fäder och 
fyra mödrar intresse att delta. I den tredje gruppen var barnen under ett år. Av åtta 
tillfrågade föräldrar anmälde två mödrar sitt intresse.  

Sammanlagt anmälde sex fäder och 12 mödrar intresse. Av skäl såsom sjukdom och 
syskons ankomst blev intervjuer med två fäder och fyra mödrar inte av och 
påtryckningar gjordes inte heller. Utfallet av förfrågan till föräldrar inom Spädbarns-
verksamheten blev därmed fyra fäder och åtta mödrar. Det var båda föräldrarna till 
Julia, Ida, Oscar och Sara. Barnen var mellan två och två och ett halvt år (22 månader 
– 31 månader). Det var också mödrarna till Mikaela, 15 månader, Zakarias, 12 
månader, och Wille och Åsa som var drygt två och ett halvt år vid intervjutillfället. 

För att komma i kontakt med ytterligare föräldrar kontaktades habiliterings-
verksamheter i två mindre städer. I den ena delades ett brev med förfrågan ut i två 
grupper där det i den ena gruppen fanns sju familjer med barn med Downs syndrom. 
Av dessa anmälde två par intresse att delta. I den andra gruppen var det fyra familjer 
med barn med rörelsehinder av vilka inte någon svarade. I den andra staden delades 
brevet ut i en föräldra-barngrupp med fem familjer med barn med Downs syndrom. 
Endast en av familjerna svarade och rekommenderade sedan en annan familj som inte 
var med i föräldra-barngruppen att medverka i studien. Detta innebar sammanlagt åtta 
nya intervjuer med fyra fäder och fyra mödrar. Det var föräldrarna till Daniel, Frej, 
Lovisa och Viktor. Barnen var mellan elva och 26 månader vid intervjutillfället. 

                                              
40 Lundström, 2003 
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Sammanlagt blev19 mödrar och 11 fäder intervjuade. Föräldrarnas ålder när barnen 
föddes varierade mellan 18 och 42 år. Yrkesmässigt fanns en stor variation bland 
föräldrarna. Att redogöra för föräldrarnas utbildning och yrke har medvetet undvikits 
för att försvåra identifieringen av föräldrarna. Barnens namn, liksom övriga namn, är 
givetvis fingerade. Barnen med hjärnskada har namn som börjar på A. Flickan som är 
blind har fått ett namn på B. Barnen med Downs syndrom har olika varierande namn.    
 
Barnets 
namn 

Studie Barnets typ av 
funktionsnedsättning 

Barnets ålder vid 
intervjutillfällena 
med mamman 

Barnets ålder vid 
intervjutillfällena 
med pappan 

Anna 1 Flerfunktionshinder 22 mån, 3 år, 4 år  
Beata 1 Blind 16 mån, 2 år 5 mån  
Cecilia 1 Downs syndrom 8 mån, 16 mån,  

17 mån, 2 år 3 mån 
 

Hugo 2 Downs syndrom 5 år  
Albin 2 & 3 CP-skada 5 år 6 år 
Adam 2 & 3 Flerfunktionshinder 5 år 6 år 
Emma 2 & 3 Downs syndrom 5 år 6 år 
Daniel 3 & 4 Downs syndrom 18 mån  18 mån  
Frej 3 & 4 Downs syndrom 18 mån   18 mån   
Ida 3 & 4 Downs syndrom 25 mån  26 mån  
Julia 3 & 4 Downs syndrom 2 år 5 mån 2 år 5 mån 
Lovisa 3 & 4 Downs syndrom 26 mån 26 mån 
Oscar 3 & 4 Downs syndrom 23 mån 22 mån 
Sara 3 & 4 Downs syndrom 2 år 5 mån  2 år 7 mån 
Viktor 3 & 4 Downs syndrom 11 mån 11 mån 
Mikaela 4 Downs syndrom 15 mån  
Wille 4 Downs syndrom 12 mån  
Zakarias 4 Downs syndrom 2 år 9 mån  
Åsa 4 Downs syndrom 2 år 7 mån  
Figur 1: Sammanställning av studiens deltagare 
 
Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna har skett på min arbetsplats, förälderns arbetsplats eller i förälderns hem, 
allt efter önskemål. De har spelats in på band och haft en varierad längd mellan en till 
två och en halv timme. Samtliga föräldrar har intervjuats var för sig. Mina inlednings-
ord har varit att: ”Min erfarenhet är att inte så många vet vad det innebär att få ett barn 
med funktionsnedsättning och mitt syfte är att göra upplevelsen känd”. Jag har sagt att 
jag är intresserad av att höra hur föräldrarna upplevt det att bli förälder till ett barn med 
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funktionsnedsättning och om de tyckte att de fått det stöd de behövt. Jag försökte 
också poängtera att de bara skulle berätta vad de ville berätta.  

En del föräldrar har talat i stort sett oavbrutet och endast mina hummanden hörs på 
bandupptagningen. Andra intervjuer har mer fått karaktären av frågor och svar. Ibland 
har jag tagit upp något ämne och vi har haft ett samtal, där jag ibland har ställt 
följdfrågor för att få ytterligare klarlägganden. I enlighet med en fenomenologisk 
hållning har inte någon intervjuguide använts. Min ambition har varit att vara så 
förutsättningslös som möjligt och även att ge bekräftelse kring vad jag uppfattat. En 
mycket viktig utgångspunkt har varit att intervjusituationen skulle upplevas bekväm 
och min förhoppning har varit att intervjun skulle innebära någonting positivt för 
föräldern ifråga.  

Av de 30 intervjuerna är det tre som särskilt skiljer sig från de övriga. Det gäller 
intervjuerna i D-uppsatsen (Lundström, 1999) där samma personer intervjuades flera 
gånger under en tidsrymd av 2½ år. 

Under en av de övriga intervjuerna misslyckades det tekniska arrangemanget kring 
inspelningen inledningsvis. När den kunde komma igång fanns inte så mycket tid kvar 
att spendera. Den intervjun blev därför kort och kom bara att handla om de allra första 
dagarna och skiljer sig på så vis också från de övriga.   

 
Etiska överväganden 
Vissa särskilda etiska överväganden hör alltid till studier av detta slag. En aspekt i 
denna studie som redan omnämnts är att föräldrar som jag lärt känna genom mitt 
arbete i Spädbarnsverksamheten intervjuades. Att intervjua personer som man redan är 
bekant med kräver särskilda etiska ställningstaganden. Enligt HSFRs (1990)  riktlinjer 
kan man intervjua personer man känner, men definitivt inte personer som är i 
beroendeställning. För att få hjälp i ett avgörande om vad som kunde anses lämpligt 
kontaktades berörda chefer och handledare41. Tillsammans med dessa gjordes bedöm-
ningen att det var möjligt att intervjua de föräldrar som antingen var på väg att avsluta 
sin kontakt42 eller de som brukade träffa annan personal än mig i sin kontakt med 
Spädbarnsverksamheten43. Det var inte möjligt att tillfråga föräldrar i de pågående 
grupper som jag hade ansvar att leda, då dessa föräldrar kunde uppfattas vara i en 
beroendeställning.  

En annan synpunkt som framkom vid diskussionen med chefer och handledare och 
som också Johansson (2005) hävdar är att det kan upplevas som en trygghet att 
samtala med någon som redan är bekant. Trygghet är en viktig etisk aspekt när det 

                                              
41 Handledare under den tiden var professor Jane Brodin 
42 Spädbarnsverksamheten riktar sig till familjer med barn upp till två år. 
43 Detta medförde att det var möjligt att tillfråga föräldrar i tre grupper och vid det tillfället innebar det 
att det endast var grupper för föräldrar till barn med Downs syndrom. Det är ett av skälen till att det 
inte finns så många föräldrar till barn med annan diagnos än Downs syndrom i studien. 
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gäller intervjuer som rör djupt personliga upplevelser och det kunde ses som en fördel 
att det fanns en relation. Också ur forskningssynpunkt blir tryggheten en tillgång på så 
vis att det som berättas kan bli rikare och mer utförligt, vilket också påpekas av 
Johansson (op.cit.).  

För de föräldrar som kom ifråga fanns ändå en risk att de skulle känna ett beroende, 
att de kände sig tvingade att ställa upp eller möjligen att de stod i tacksamhetsskuld, 
vilket krävde viss vaksamhet. Det tog sig bland annat uttryck i att inga påtryckningar 
skedde efter ett återbud till en intervju eller vid svårigheter att hitta en tid som passade.  

Andra överväganden har gällt ämnets karaktär. I den första studien44 fokuserades 
förutom föräldraskapet upplevelsen av att komma till Spädbarnsverksamheten. I de 
därefter följande intervjuerna var syftet initialt att fortsätta undersöka upplevelsen av 
verksamheten som stödform. I verkligheten kom frågor av det slaget att undvikas, då 
det varken kändes lämpligt eller möjligt att fråga om detta, då jag själv varit en del av 
verksamheten. Ofta hände det att föräldrarna sa något spontant och dessa utsagor har 
givetvis beaktats . 

Ytterligare andra överväganden gällde den angränsande terapeutiska roll och 
funktion som en intervju kan ha. Det innebar att vissa tillrättalägganden fick göras och 
mycket handlade om vanlig medmänsklig hänsyn. När den avsatta tiden upplevdes för 
kort försökte jag ge den tid som behövdes. Telefonnummer och e-postadress lämnades 
för att ge möjlighet att kunna göra kompletteringar och/eller i viss mån fortsätta 
samtalet.  

Avsikten var också att så tydligt som möjligt beskriva vad som skulle hända med 
intervjumaterialet. Ett mål var att själva intervjuerna skulle upplevas som något 
positivt, vilket är en viktig etisk aspekt i sig när det gäller områden som rör 
livsupplevelser. Att det kunde vara smärtsamt, men även välgörande, uttrycktes av 
flera föräldrar i föreliggande studie. Här är tre av rösterna: 

 
Efter intervjun var det både jobbigt och skönt. Det jobbiga var att det väckte så mycket 
känslor, men varje gång det får komma till uttryck så lättar det och det var det sköna. 
 
Det var givande för mig också att göra intervjun. Det är ju olika på frågor och frågor. 
Man känner när någon är intresserad, då berättar man ju mer.  
 
En sån här intervju tror jag har en terapeutisk funktion. Det är skönt att någon 
dokumenterar ens historia. Det är läkande att någon vill höra hur det är att bli förälder 
till ett barn med handikapp. 
 

En annan fördel med en intervju som Kvale (1997) framhåller är att den har en 
frigörande möjlighet bl.a. genom att stimulera till reflektion. Ett exempel på det, var en 
mamma som menade att intervjun medfört att hon fått öppnade ögon för framtiden. 
Hennes uppfattning var att hon hade börjat engagera sig i sonens skolgång tidigare än 

                                              
44 inom ramen för avhandlingsarbetet 
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hon annars skulle ha gjort. Att en intervju är en positiv upplevelse kan också förstås av 
att några föräldrar önskade att få medverka när de fick kännedom om forsknings-
projektet. På grund av en upplevd tidsbrist nekades de medverkan, men den etiska 
frågan blev då huruvida det var rätt eller fel att neka, kanske var det olämpligt. 
 
Transkribering från tal till text 
När intervjuer är genomförda gäller nästa steg i forskningsprocessen transkriberingen, 
det vill säga förvandlingen från tal till text. Även den fasen kräver etiska ställnings-
taganden i betydelsen att den intervjuade ska kunna komma till sin rätt. Transkri-
beringen kan som Johansson skriver (2005) betraktas som en komplex översättnings-
process.  

Att skriva ut intervjuer ord för ord är ett tidskrävande arbete, som ibland delegeras. 
Riessman (1993), Ödman (1996; 1997) och Ahlström (2000) menar att det inte är 
möjligt att överlåta uppgifter av det slaget. Trots att varje ord finns med i en transkri-
bering så saknas betoningar, pauseringar och andra känslouttryck som trots allt är 
viktiga för att helt förstå upplevelsen av en händelse. När jag som forskare läser, 
lyssnar och skriver kan meningar plötsligt framträda genom att texten levt sig in i mig, 
skriver Ödman (1997). Det är därför som transkriberingen kan sägas vara en del av 
analysen och den bör därför också lyftas fram som en egen ”fas”, menar Johansson 
(2005). Hela proceduren är viktig för tolkningen och ger vägledning hur det sagda kan 
representeras i skriven text. Det är därför en nödvändighet att det är forskaren själv 
som redigerar materialet (Se även Guvå & Hylander, 2003). Så har också skett i denna 
avhandling. 

Processen rymmer flera ställningstaganden. Hur mycket av pauseringar och icke-
verbala uttryck och hur mycket av stödord och känslouttryck som ska finnas med beror 
på syftet med analysen. Om det handlar om att undersöka interaktionen mellan 
forskaren och den intervjuade och om det rör hur en berättelse blir berättad är det av 
större vikt än om syftet handlar om vad som berättas (Johansson, 2005). I föreliggande 
studie ligger fokus, som nämnts, på vad som berättats, men transkriberingen hade 
svårligen kunnat överlämnas till någon annan, genom de ovan nämnda möjligheter 
som då gått förlorade. 

Att tillämpa ett skriftspråk som ligger så nära det talade ordets mening som möjligt 
men som ändå innehåller ett skriftspråks kvaliteter är viktigt, menar Kvale (1997) 
liksom Ödman (1996). I talspråk uttrycks ofta samma sak på några olika sätt, vi 
förstärker det vi vill ha sagt. Skriftspråk är mer distinkt. I tal finns mycket som vi lärt 
oss bortse ifrån när vi lyssnar, därför att vi i första hand är inriktade på meningen i det 
som sägs. Allt det som vi då bortser ifrån står kvar i skrift och risken finns att den 
intervjuade uppfattas som mindre begåvad vid läsning av det sagda (Kvale, op.cit.). 
Att rensa texten är därför viktigt. Kvale menar att ett sätt skulle vara att skriva så som 
man tror att den intervjuade personen skulle vilja uttrycka sig i skriftspråk. För att 
ändå hålla sig nära det talade ordet kan ett riktmärke vara att citatet blir som talet 
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upplevdes i intervjusituationen, föreslår Ödman. Ambitionen ska vara att betydelsen 
inte ska gå förlorad utan snarare framträda.  

 
Transkriberingens genomförande 
Samtliga intervjuer har skrivits ut ord för ord. Utskrifterna har därefter skickats till 
föräldrarna för möjlighet att komplettera eller göra justeringar. Några föräldrar hörde 
av sig för fortsatta samtal och/eller för kompletteringar och justeringar. Exempel på en 
sådan justering var att en mamma inte ville att vissa av hennes uttalanden skulle finnas 
med, då de kändes utelämnande. En pappa skrev om hela den berättelse som intervjun 
då var omarbetad till (Lundström, 200545) för att göra några justeringar och för att det, 
som han uttryckte det, gav honom en ytterligare möjlighet att bearbeta det som hänt. 
De citat som presenteras i resultatdelen har arbetats om på det sätt som av Kvale 
(1997) kallas meningsstrukturering så att frågor (i den mån det funnits frågor) och svar 
smält samman i en löpande text som i följande exempel: 

 
I: Gjorde ni det själva (kontaktade habiliteringen)? 
P: Jag har för mig det 
I: Hur var det då? 
P: … men det var väl bra… faktiskt. Dom skickade hem en psykolog och det var väl 
inte så kul kanske… men 
I: Varför inte det då? 
P: Alla psykologer är väl olika, men det kändes mera som att hon satt och studerade en 
hur man mådde. Det kan vara lite enerverande, sitta där och försöka hålla god min eller 
vad ska man göra, ska man sitta och gråta för att få extra hjälp i samhället eller vad ska 
man göra liksom. Det kändes som att man klarade den där krisgrejen själv i alla fall...  
 

Texten omarbetades till: 
 
Jag har för mig att vi kontaktade habiliteringen själva. Det var väl bra… faktiskt. Dom 
skickade hem en psykolog och det var inte så kul. Alla psykologer är väl olika, men det 
kändes mera som att hon satt och studerade en hur man mådde. Det kan vara lite 
enerverande, sitta där och försöka hålla god min eller vad ska man göra? Ska man sitta 
och gråta för att få extra hjälp i samhället? Det kändes som att man klarade den där 
krisgrejen själv i alla fall. 
 

Texten har i viss mån rensats från en del som tillhör talspråk. Förälderns ordval har jag 
försökt behålla intakt. Trots denna ambition var det en balansakt att i förvandlingen till 
skriftspråk samtidigt behålla förälderns genuina uttryckssätt. Målet har överensstämt 
med det som Öhlén (1999) formulerar:  

 
Målet är att forskaren med de intervjuades berättelser som grund skall kunna skapa 
texter som kan fungera som ställföreträdande levda erfarenheter för läsaren, så att 
läsaren förstår (s.142). 

                                              
45 Rapporten består av berättelser som omarbetats från intervjuerna 
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Analysen av det transkriberade materialet 
Forskningsarbetet generellt sett är en process och analysen kan sägas vara det i 
synnerhet. Efter mina delstudier och rapporter ville jag närma mig hela materialet på 
ett nytt sätt, så förutsättningslöst som möjligt – igen. Jag ville gå på djupet, jag ville 
säkerställa mina tolkningar mot data så att tolkningar inte skulle vara ”löst hängande” 
och inte heller färgade av mig som praktiker utan vara väl grundade i data. Därför 
prövade jag vad grundad teori kunde tillföra. Grundad teori handlar om interaktiva 
processer och de studier jag gjort handlade i hög grad om möten. Utifrån den ansatsen 
påbörjades analysarbetet.  

Det första steget var att se vad föräldrarna talade om. Intervjuerna lästes igenom ett 
flertal gånger. Genom arbetet med transkriberingen och av genomläsningen blev 
intervjuerna ett förtroget material. Teman som framkom var: 

 
• Förlossningen 
• Beskedet  
• Sjukhuset/undersökningar 
• Reaktioner och känslor 
• Om barnet 
• Relationen till barnet/anknytning  
• Föräldrarollen  
• Om maken/makan/sambon 
• Relationen till maken/makan/sambon 
• Hantering/självbild 
• Egna föräldrar och syskon 
• Vänner 
• Samhället 
• Arbetet 
• Fosterdiagnostik 
• Mening 
• Konsekvens/förändring 
• Habilitering 
• Andra föräldrar 
 

Ett tema som föräldrarna särskilt tillfrågats om var: 

• Stöd och önskan om stöd 
• Råd till andra föräldrar  
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Texten började sorteras efter olika frågeställningar. De övergripande kategorier som 
valdes var: 
 

• Mötet med barnet 
• Mötet med professionella 
• Mötet med omgivningen 

 
Den hållning som Ricoeur (1993) företräder blev under tiden, som nämnts, en 
betydelsefull utgångspunkt. Att kunna betrakta texten som autonom fick avgörande 
betydelse. Betoningen på framför texten var av stor vikt och det var också det som fick 
vägleda arbetet med den fortsatta kategoriseringen. Tanken på att texten kunde ses 
som separat var förlösande, det vill säga att personen bakom texten inte ”behövde” ges 
utrymme.  

I den första delen av tolkningsarbetet, i transkriberingen, i omskrivningen till 
berättelser och så vidare var det viktigt att tänka på personen bakom för att försöka 
förstå och minnas vad just den intervjuade personen velat förmedla. I nästa skede med 
den transkriberade texten blev det istället viktigt att se texten som just bara text. Det 
som hände var att texten fick eget liv och många nya frågor genererades, exempelvis: 
Vilka känslor fanns hos föräldrarna inledningsvis? Hur trodde föräldrarna att det nya 
föräldraskapet skulle bli? Vilken föreställning hade föräldrarna om diagnosen? Hur var 
det att komma till habiliteringen? Hur blev det sedan? Hur uppfattade de sina barn? 
Genom hela texten följde frågan vad som upplevdes som stöd? Jag lämnade grundad 
teori och arbetade med texten utifrån de frågor som uppstod. 

Mina ögon, var som nämnts, inriktade på möten och nästa uppgift blev att se hur de 
utsagor som tillhörde dessa tre stora övergripande kategorier kunde kategoriseras 
vidare i underkategorier. Exempelvis fördelades utsagorna i kategorin Mötet med 
barnet i följande underkategorier:  
 

• Känslor för barnet 
• Bilden av barnet (diagnosen) 
• Beskrivning av det verkliga barnet 
• Bild av barnet från professionella 
 

Inom varje underkategori kunde ytterligare underkategorier göras. Här fördelades 
exempelvis utsagorna som handlade om Känslor för barnet i följande underkategorier: 

 
• Främlingskap 
• Beskydd 
• ”Det är ju mitt barn” 
• Avvaktande 
• Avståndstagande 
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På samma sätt bröts övriga huvudkategorier ner i mindre kategorier. Nästa fråga blev 
hur utsagorna kunde relateras till varandra. Därför jämfördes alla utsagor i en kategori 
med utsagor i andra kategorier, exempelvis jämfördes utsagorna i ”Bilden av barnet” 
med utsagorna i ”Beskrivning av det verkliga barnet” för att se skillnader och likheter. 
I detta konkreta fall blev det tydligt hur bilden av barnet förändrats. Beskrivningen av 
det verkliga barnet gav en helt annan bild än den tidigare föreställda. 

 
När utsagorna sorterades och kategoriserades i dessa tre teman, Mötet med barnet, 
Mötet med professionella och Mötet med omgivningen, visade det sig att fördelningen 
inte var heltäckande. Ett stort antal utsagor handlade om föräldraskapet enbart. Det 
gällde föräldraskapet ur olika aspekter, såsom: 
 

• Bilden av det nya föräldraskapet 
• Beskrivning av det verkliga föräldraskapet (Det nya föräldraskapet) 
• Det inkännande föräldraskapet46 
• Tankar, känslor och reaktioner i det tidiga föräldraskapet 

 
Alla utsagor i dessa kategorier behandlades på samma sätt, det vill säga underkate-
gorisering, ytterligare underkategorisering och jämförelse.  

Utsagorna har i flera fall också räknats. Det har gjort det möjligt att hitta mönster, 
likheter och skillnader (Se Kvale, 1997). Ibland används ”ett flertal”, ”några få” och 
även siffror i det presenterade resultatet. Skälet har inte varit att göra generaliserande 
antaganden utifrån kvantitet. Det har skett för att illustrera ett förhållande och ge 
läsaren insikt i hur typiska de citat är som används. 

Den fenomenologiska ansatsen innebar ett försök till teorilös hållning, men allt 
eftersom arbetet fortskred, i den hermeneutiska fasen, blev teorier en viktig del i 
tolkningsarbetet.   

 
Att presentera ett resultat 
Så startade arbetet med att sammanställa resultatet. Genom kategoriseringen blev det 
tydligt hur vissa aspekter handlade om det som rörde föräldrarnas inre bilder, tankar, 
känslor och reaktioner och hur dessa förstärktes och förändrades, antingen negativt 
eller positivt, genom olika möten, exempelvis möten med professionella, vänner, 
bekanta och det omgivande samhället i övrigt. Mötet med barnet hade också betydelse 
för föräldrarna i processen att hantera den uppkomna situationen. Tidsaspekten var inte 
oviktig. Den fördelning över tid som tycktes relevant var den som började med 
beskedet och de första reaktionerna. Därefter var det tiden närmast efter och sedan den 
som var vid tiden för intervjutillfället. Med Ricoeur (1993) behöver inte tid ses som 

                                              
46 Under kategorin Det inkännande föräldraskapet placerades alla utsagor som uttryckte något om vad 
man kunde/ville/skulle göra och om vad barnet kunde och skulle göra. 
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linjär utan som levd tid, där allt sker ”huller om buller”47. Med hjälp av berättelsen kan 
livet infogas i tiden (op.cit.). Bemästrandet behöver då inte ses som olika stadier utan 
som en process, och utmaningen blev att tydliggöra detta i en resultatframställning. 
Det framkom även att det nya föräldraskapet dominerades av livsfrågor och det stod 
klart att de existentiella frågorna behövde tydliggöras och få en övergripande 
gestaltning. Nya övergripande kategorier behövde därför skapas som rymde 
dimensioner av möten, tid och existentiella tankar. Dessa blev:  
 

• Att bli utkastad från världen  
• Kärlekskampen 
• Att finna ett sätt att vara i världen 

 
Den första kategorin innehöll föräldrarnas beskrivningar om hur det var att få 
beskedet. Det kunde uttryckas som en upplevelse av att ha blivit utkastad från världen, 
utkastad till ett annorlunda föräldraskap och inkastad i en värld som handlade om 
”handikapp” Det handlade om den existentiella upplevelsen av att ha tappat fotfästet, 
vilket är en annan metafor för en sådan upplevelse. Kategorin handlade här också om 
mötet med de professionella. 

Kärlekskampen är ett begrepp lånat av filosofen Karl Jaspers. För Jaspers handlade 
det om människans existentiella kamp över huvud taget. Här har begreppet fått 
innebörden av en kamp för att kunna närma sig och älska sitt barn och/eller en kamp 
för att omgivningen skulle ta emot det nya barnet, en kamp för att både barnet och 
föräldern skulle bli accepterade av det omgivande samhället. Kategorin handlade både 
om mötet med barnet och mötet med omgivningen. 

Att finna ett sätt att vara i världen beskriver det behov och den strävan som fanns 
av att sammanfoga tidigare föreställningar, nuvarande tankar om rådande föreställ-
ningar, attityder, ord och bemötande av professionella och andra i omgivningen med 
det som barnet självt bidrog med för att bemästra situationen.  

Det handlade för föräldrarna om att finna ett sätt att vara tillsammans med barnet, 
ett sätt att vara i mötet med professionella, ett sätt att vara i förhållande till 
omgivningen och ett sätt att vara med sig själv. Det handlade på så vis om att finna sin 
plats i världen.  

Dessa tre nämnda kategorier fick bli rubriken på tre kapitel i presentationen av 
resultatet. I nästa fas prövades om dessa tre kunde rymma de olika aspekter som rörde 
både existentiella frågor och det som handlade om de olika mötena med barnet, 
omgivningen och professionella och tidsaspekten på ett heltäckande vis. Prövningen 
medförde att mötet med professionella behövde lyftas fram på ett särskilt sätt. För att 
tydliggöra hur det mötet påverkade föräldrarnas upplevelser fick därför det som 

                                              
47 Så uttrycker sig inte Ricoeur. Det är min tolkning 
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handlar om professionella två egna kapitel. Detta kunde fördelas mellan ”Mötet med 
professionella inom vården” och ”Fortsatta möten med professionella”. 

Så skedde en ytterligare prövning och för att göra resultatet mest rättvisa fick det 
som handlade om ”Mötet med det verkliga barnet”48 också utgöra ett eget kapitel 
liksom att det som upplevdes vara föräldrarnas dagsaktuella upplevelse av ”Det nya 
föräldraskapet”49 fick bli ett separat kapitel.  

 
Vid genomläsningen prövades om varje avsnitt kunde sammanfattas i en frågeställning 
eller påstående. Detta kan ses som en inspiration eller direkt påverkan av Stern (1995) 
som tolkar föräldraskapets konstellation utifrån fyra frågeställningar. Frågeställ-
ningarna och i vissa fall påståendena har här syftat till att belysa föräldrarnas strävan 
att både hantera det nya föräldraskapet och att finna sitt vara i världen. De kapitel som 
handlar om mötet med professionella, mötet med det verkliga barnet och samman-
fattningen av det nya föräldraskapet har fått dessa frågeställningar eller påståenden 
som rubrik och dessa är: 

 
• Hur kan man leva sitt liv? (Mötet med professionella inom vården) 
• Hur ser du på mitt barn? (Fortsatta möten med professionella) 
• Du är du (Mötet med det verkliga barnet) 
• Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans (Det nya föräldraskapet) 

 
I analysarbetet fördelades och placerades alla utsagor under nämnda kategorier. Det 
blev ett stort antal under varje kategori. Berättelserna visar att mycket har varit 
gemensamt för föräldrarna och att lika mycket handlar om individuella skillnader. 
Inför resultatredovisningen handlade det därför om att finna de citat som var de mest 
typiska och de som visade variation. Detta innebar att ett stort antal sållades bort. De 
utsagor som behölls var de med störst tydlighet. Därför är inte föräldrarnas utsagor 
”rättvist” fördelade, utan några föräldrars utsagor återkommer oftare än andras. En 
svårighet i arbetet var att vissa utsagor kunde hänföras till flera kategorier. Det gällde 
att välja, men det kan också förklara att det ibland ser ut som att samma tema 
återkommer. 

I berättelserna ryms både stor sorg och mycket glädje. Den största svårigheten i 
avhandlingen har varit att finna ”tonen”. När jag skrev om sorgen hos en del föräldrar, 
visste jag, att det fanns andra som inte alls upplevt det på samma vis som dem. När jag 
skrev om glädje, påmindes jag, att det fanns föräldrar som inte skulle kunna hålla med. 
Jag har dock försökt lyfta fram variationerna och försökt vara så ”rättvisande” som 
möjligt. Det har inte varit en lätt uppgift. 

                                              
48 Underkategori till Mötet med barnet 
49 Underkategori till Föräldraskap 
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I presentationen av resultatet är citaten många och ibland långa. Därför är texten också 
skriven så att den ska kunna läsas med viss behållning även utan dessa. Tanken med 
citaten är att läsaren ska få del av den känslomässiga valören i berättelserna och själv 
kunna bilda sig en uppfattning om föräldrarnas berättelser. Det blir på så vis en 
validering av resultatet.  

 
Sammanfattning 
Studien har en hermeneutisk fenomenologisk ansats. 30 föräldrar, 19 mödrar och 11 
fäder, har intervjuats om sin upplevelse av att bli förälder när barnet har en 
funktionsnedsättning. Intervjuerna har transkriberats till text. I analysen har inspiration 
hämtats från Ricoeur (1976; 1977; 1981; 1983; 1995; 2002) som menar att nya tolk-
ningsmöjligheter uppstår när talet blir till text. När talet förvandlas till text avbryts  
den dialog som finns i samtalet, det sker en distansering. Texten kan betraktas som 
autonom och kan behandlas på ett strukturalistiskt vis. Den distansering som sker 
genom texten ses som tolkningens förutsättning. Texten har liksom talet en riktning. 
Det handlar därför om att inrikta sig på texten och gå i textens riktning för att se 
meningen i texten. Omvägen över ett strukturalistiskt arbetssätt i behandlingen av en 
text är en radikal process till medel att nå en mer radikal tolkning.  

Mötet med en text anses berika arbetet med ens egen identitet och är på så vis 
uppfordrande och kan därmed även sägas få konsekvenser på det sociala och politiska 
planet, enligt Ricoeur. 
 
Efter flera olika steg i analysarbetet skapades följande övergripande kategorier som 
också blivit överskrift på de kapitel som utgör presentationen av resultatet: 
 

• Att bli utkastad från världen  
• Hur kan man leva sitt liv?   
• Kärlekskampen 
• Att finna ett sätt att vara i världen 
• Hur ser du på mitt barn?   
• Du är du!   
• Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans    
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8. Att bli utkastad från världen  
 
 
 

 
Att få besked om att det lilla, nyfödda barnet har en funktionsnedsättning är en mycket 
svår, omvälvande och ofta kaotisk upplevelse. Förväntningar förbyts i ovisshet och 
glädje i sorg. 

I detta kapitel beskrivs föräldrarnas upplevelser och reaktioner på beskedet. Det 
handlar också om de föreställningar om diagnosen och om det nya föräldraskapet som 
aktualiserades hos föräldrarna.   

 
Det var så det började 
För flera familjer fick livet med det nya barnet en dramatisk start i samband med 
förlossningen. För två av familjerna inträffade något under sen graviditet. Mödrarna 
förlöstes med akut kejsarsnitt och barnen togs snabbt om hand. Det som inträffat 
innebar trots snabba insatser att båda barnen fick syrebrist som orsakade en 
hjärnskada. Det gällde Albin och Anna. För Adams familj var förlossningen en vanlig 
förlossning, men Adam var mycket svag och han behövde tas om hand omedelbart. 
Annas föräldrar fick snabbt besked att deras flicka hade fått en mycket grav 
hjärnskada. Både Albins och Adams föräldrar fick motsägelsefulla besked om sitt 
barns kondition. 

För föräldrarna till barnen med Downs syndrom varierade upplevelsen av 
förlossningen. För en del skedde den tidigare än beräknat, någon blev akut snittad och 
i några fall behövde barnet omedelbart extra vård. För andra skedde förlossningen helt 
utan anmärkning. Beskedet om diagnosen i deras fall kunde komma som en 
bekräftelse på en egen misstanke när föräldrarna såg barnet eller helt oväntat.  

I en av familjerna hade det funnits misstankar under graviditeten att det fanns något 
problem hos barnet. Det upptäcktes biljud på hjärtat och att njurarna inte var i normal 
utveckling i vecka 19. Allt förbättrades under graviditeten så beskedet blev chockartat. 
Saras familj hade erbjudits så kallat NUPP-test50som visade liten sannolikhet att hon 
skulle ha Downs syndrom. Beskedet kändes inte trovärdigt. Under alla omständigheter 
var beskedet ett hårt slag för alla familjer. En del föräldrar fick vara med om att få 
ytterligare svåra besked, såsom hjärtproblem, ögonproblem och mag-tarmproblem hos 
barnet.   

 
Inför förlossningen finns vanligen tankarna, drömmarna och förhoppningarna om det 
nya föräldraskapet. När verkligheten visade sig vara en annan än den förväntade blev 
föräldern tvungen att, som Adams pappa uttryckte det, ”gå från en vision till en helt 

                                              
50 NackUPPklarningstest, vätskespalten i nacken mäts på fostret med ultraljud 
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annan situation”. En del av de tankar och förhoppningar som fanns tiden före 
förlossningen måste korrigeras eller läggas åt sidan: 

 
Man skapar sig en vision av att vara pappa, att vara förälder tillsammans med mamman 
inför förlossningen. När man sen kommer till förlossningen som innebär någonting 
annat helt plötsligt, att då gå från att vara en vision till en helt annan situation som man 
inte är förberedd på, det är oerhört svårt (Adams pappa). 
 

Albins pappa berättade om hur förlossningen blev någonting helt annat än han hade 
förväntat sig och haft en bild av. Från visionen om någonting ”jättejobbigt och 
underbart” handlade situationen om akutsjukvård. ”Det blev på allvar”: 

 
Albin är vårt första barn och han har en CP-skada. När vi kom in till förlossningen såg 
dom att Albins hjärta slog, men han rörde sig inte, så dom tog ut honom med kejsarsnitt. 
När han kom ut såg det inte ut som han levde… han togs direkt upp på ett bord… det 
var inte fråga om att titta på honom. Man vet ju hur det ska vara, barnet ska ligga vid 
mammans bröst och ska skrika och allt ska kännas jättejobbigt och underbart och man 
vet också att så vill sjukvårdspersonalen ha det, men här gjorde dom nåt helt annat, det 
handlade om akutsjukvård.  

Dom sprutade in mer och mer vätska i honom och jag bara stod och lutade mig mot 
väggen och undrade: ”vad är det som händer här?” Då säger nån av sköterskorna: “ge 
pappan en stol, han måste ju kunna få sitta”. Det blev så absurt, här håller min son på att 
dö, ska jag sätta mig ner då? Det var ju inte alls aktuellt, jag tror de höll på i 40 minuter, 
jag såg det i journalen, det kändes som 6-7 minuter. Sen sa läkaren att “den killen måste 
åka”. Jag hade ingen aning om vad det betydde heller.     

Jag åkte inte med i ambulansen, jag åkte efter i bil, tror jag. I bil åkte jag faktiskt, jag 
hann inte säga hej till min fru heller, det var som att hela världen blev… det blev på 
allvar. Man går alla kurser och så där, men det där var första gången det blev riktigt 
allvar. Jag vet att hela tiden till ett par dagar efteråt, så var jag väldigt fokuserad, det 
verkade inte finnas något jag kunde göra, jag måste bara vara där hela tiden.  

När jag kom dit så stod väl 3-4 personer där och någon tog hand om mig och sa att 
här kan du sitta, jag fick inte komma in där. Det är ju inte en miljö för vanliga 
människor, jag tror de höll på till klockan två på natten och då kom läkaren ut och det 
var precis så där som det är på TV, han ser samlad men liksom lite bister ut och så kom 
en annan läkare ut – också bister – och hon sa: ”vi tror nog att han kommer att klara sig, 
men vi kan inte lova något”.  

Det var först då jag förstod att han dog, att han höll på dö… det gick inte in i huvudet 
att det skulle vara så. Jag tänkte nog så här att om jag ska börja tänka att han ska dö, då 
vore det ju inte konstigt om han ger upp också. Då var det bara hemskt, men det var inte 
så där riktigt hemskt som det blev några dagar senare. Jag kan nästan börja gråta nu fast 
det är så länge sen (Albins pappa). 
 

När Frejs pappa fick veta att hans son har Downs syndrom, skedde det genom att han 
själv såg tecken och därför frågade läkaren. Han fick besked och blev chockad för det 
är, som han sa, ”inte vad man väntar sig”. Han tog på sig uppgiften att informera 
mamman som blivit sövd på grund av kejsarsnitt och därför inte var med vid det 



 108

tillfället. Han fick meddela någonting helt annorlunda än det som ingått i deras 
förväntan: 

 
Sen såg jag att det inte var riktigt hundra, för att han hade lite – för att använda ett rent 
språk – lite av de här kinesiska eller mongoloida dragen. Så jag sa det till läkaren och 
läkaren sa ingenting, han sa bara: “tycker du det”. Jag stod och tittade på Frej ett tag 
igen och så sa jag att, han ser verkligen ut som – för att använda rent språk igen – ett 
mongo. Ena sköterskan som var med oss hela tiden sa åt läkaren att: ”han ser ju att det 
är nåt fel, det är nog bäst att du informerar honom”, så då gjorde läkaren det.  

Normalt sett gör man det bara när båda föräldrarna är närvarande, men nu 
informerade han mig om det. Det var lugnt, men man blev ju lite chockad, för det är ju 
inte vad man väntar sig. Sen frågade läkaren om jag ville informera min sambo eller om 
han skulle göra det och då tyckte jag att det var mitt ansvar. Jag skulle vänta på att hon 
skulle vakna på uppvaket. 

 Så gick jag in och gosade lite med Frej och pratade med honom lite. Det var väldigt 
känsloladdat den här första halvtimmen. Jag funderade mycket om jag skulle berätta det 
för min sambo på en gång eller efter hon hade hållit i Frej. Jag tog det beslutet att jag 
skulle berätta för henne innan hon hade träffat honom, för att då lägger sig mesta 
chocken när hon väl får hålla honom, tänkte jag.  

Så tog dom med mig på uppvaket och jag lämnade Frej hos sköterskorna. När jag 
kom till uppvaket var min sambo – alldeles efter narkos – ganska bortdomnad i huvudet 
och lite virrig, jätteledsen och jätteförhoppningsfull. Så försökte jag så allvarligt som 
möjligt berätta för henne att Frej troligtvis hade Downs syndrom. Jag behövde inget 
läkartest för att se att det var hundra procent, utan det ser man ju. Jag ska väl inte säga i 
alla fall, men i vårt fall syntes det för att han hade väldigt sneda ögon och var liksom lite 
pluttig i utseendet.  

Så jag berättade det för henne och hon blev ju naturligtvis jättechockad, jätteledsen 
och liksom… “aaaah, vad…”  för att då öppnas ju liksom… “ja, men vad kommer det 
här av?” (Frejs pappa). 
 

Mammans reaktion på beskedet var att hon inte ville se sitt barn. Händelsen var helt 
oväntad på grund av hennes låga ålder. Downs syndrom hade inte ingått i hennes 
föreställningsvärld: 

 
Min sambo kom ju efter två timmar eller nånting och såg väldigt ledsen ut och berättade 
att Frej hade Downs syndrom. Det blev en jättechock för jag tänkte att det är bara äldre 
kvinnor som kan få och liksom… Jag var 18 år och jag sa att: jag vill inte se honom, jag 
vill inte ha nånting med honom att göra och så. Men sen när man väl fick se honom, då 
var det ju världens sak eller vad man ska säga (skratt) världens bästa människa. Man 
kunde ju inte ha fått nåt bättre. Det är ju alltid ens barn, men det var verkligen… det var 
ju där allting började… (Frejs mamma). 
 

Ett NUPP-test gjorde att beskedet om Downs syndrom tedde sig osannolikt för Saras 
föräldrar. Pappan berättade om det oväntade beskedet:  

 
Det var en väldigt stor händelse när Sara föddes. Det var akut, vattnet gick och barnet 
kom. Ambulansen hann inte dit i tid. Jag tog hand om barnet, moderkaka och hela det 
där paketet som kommer. Vi klippte inte navelsträngen, vi visste inte hur vi skulle göra 
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så att vi la moderkakan i en plastpåse och barnet vid min fru och sen alltihopa ner i 
sängen och bädda ner. Jag vet att min fru reflekterade direkt över en liten grej, hon 
tyckte att Sara hade korta fingrar. Jag vet inte om jag är trög när det gäller sådant, det 
reagerade jag inte över alls, utan vi åkte in i ambulansen till sjukan och kom in och det 
var jättenormalt allting.   

Dagen efter var det en läkare som hade talat med min fru och hon hade sagt att hon 
skulle vilja prata med oss bägge två – samtidigt – och då fick man lite magkänsla. Jag 
tänkte att det var nåt trassel med barnet som tarmfel eller hjärtfel eller nånting annat. Så 
gick vi in i ett rum i alla fall och hon sa: ”vi misstänker att det är Downs syndrom”. Jag 
sa direkt till läkaren att jag förstod att det var jättejobbigt för henne att berätta det. Jag 
visste att det inte var så, det var inte Downs syndrom.  

Så jag förklarade för henne att jag tyckte det var strongt av henne att berätta det, men 
att hon inte hade behövt göra det, för hon hade ju fel tyvärr. Hon försökte säga att det 
var jag som skulle leva med det, men polletten trillade inte ner för mig. Min fru blev 
jätteledsen och började gråta och jag funderade väl. Min fru är lite snabbare på att 
reagera på såna här emotionella bitar som det handlar om, medan jag är en lite kallare 
person känslomässigt tyvärr… eller realist.  Det är mycket gråt innan man släpper till 
och låter gråtet komma. Så är det väl lite fortfarande, man försöker pressa tillbaka lite.  

Sen hade jag nånting inbokat, så min fru och jag skildes där på sjukan. Jag åkte hem 
och min far ringde på vägen i bilen, utanför sjukhuset. Då återberättade jag det för 
honom och då – och nu kommer tårarna också – då trillade polletten ner, då förstod jag. 
Det var skitjobbigt att få det beskedet. Min far är en ganska auktoritär person och ofta 
lite dålig på att läsa av känslor hos folk, men här var han suverän. Han förstod att det 
här var en stor grej helt enkelt. Jag vet inte hur långt samtal vi hade, det var ju i bilen på 
vägen hem och jag skulle nog hämta barnen på dagis, så var det. Det var därför jag åkte 
(Saras pappa).  
 

Att det som hänt var långt ifrån det som kändes sannolikt, berättade flera föräldrar. Om 
sannolikheten varit liten, var konsekvensen under alla omständigheter hundra-
procentig: 

 
Jag har en syster som har ett barn med Downs syndrom, men dom tog ingen notis om 
det. Det ska ju inte vara ärftligt, så det var liksom ingen risk. Sen tänkte jag att det är ju 
otroligt. Det är som att vinna på Lotto, fast åt andra hållet, få in en miljon fast åt andra 
hållet, det var otroligt liksom, osannolikt (Emmas pappa). 
 
Jag tror att det är en av 1000 av alla som föds som råkar ut för syrebrist. Rent statistiskt 
är det ju ingenting som händer, men när det väl har hänt, så har det ju hänt med 100 
procent (Albins pappa). 

 

Upplevelser och reaktioner 
I samband med beskedet beskrev flera föräldrar kroppsliga reaktioner och symtom på 
panik, såsom tunnelseende, att de inte fått någon luft och inte kunnat andas, att de hade 
behövt sätta sig eller luta sig mot väggen för att inte svimma, att de sedan somnat i 
korta intervaller eller inte alls kunnat sova. Några hade reagerat kraftigt och andra 
hade mer stängt av. Viktors mamma beskrev sin partners reaktion och hur upplevelsen 
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var densamma som att förlora ett barn. Känslan var att det som återstod var 
”begravning”:  

 
Min man blev helt vit i ansiktet, han såg ut att kunna falla ihop när som helst. Han fick 
lägga sig i sängen bredvid. Jag trodde han skulle få hjärtinfarkt. Det kändes som vi 
skulle på begravning igen, samma känsla, att man förlorade ett barn. Det hade vi ju inte 
men det var precis samma känsla, man hade förväntningar på någonting och sedan säger 
hon så där och det var precis som om någon bara drog ner en gardin… och att vi skulle 
på begravning (Viktors mamma51). 
 

Saras mamma beskrev hur hennes blodtryck steg efter de fått beskedet och hur hon 
inte kunde hålla sig vaken, utan domnade bort. Verkligheten var för smärtsam för att 
orka förhålla sig till den: 

 
Sen fick vi den här röda broschyren och så fick vi gå upp till det här rummet som jag 
hade. Där tittade vi igenom den här foldern och så kom det in en sköterska som sa: jag 
skulle vilja kolla ditt blodtryck. Hon visste ingenting om det här, så jag sa att: ”det är 
ingen idé, för det kommer att vara så himla högt” och så berättade jag vad vi fått för 
eventuellt besked. Men så sa jag att jag kunde väl ta det och det var så skyhögt som jag 
inte hade haft under hela graviditeten. Det var på grund av beskedet och jag kände att 
jag somnade med små, små korta intervall. Jag orkade inte riktigt, jag bara domnade 
bort och min man satt och läste broschyren och fattade ingenting och sa att: ”men det 
här stämmer ju inte” (Saras mamma). 
 

Flera föräldrar hade svårt att minnas vad som hänt, beskedet hade en bedövande 
verkan. Julias mamma beskrev att orden som sades inte stannade kvar, däremot blev 
själva situationen klart bevarad i minnet: 

 
Sen var det nån läkare som bara skulle komma in och titta. Vi vet inte varför dom kom 
in egentligen, om dom ville kolla till oss eller… Och Julia var väldigt röd, tyckte vi, 
men då frågade dom om vi tyckte att hon var lik – fast det här kommer inte jag ihåg – 
men min sambo sa att dom undrat om vi tyckte hon var lik storebror, han frågade mig, 
men det minns inte jag alls att dom frågade. Sen så frågade han bara om vi tyckte att det 
var nånting speciellt med henne. Nej, det tyckte vi inte. Så sa han: vi misstänker… sen 
minns inte jag riktigt orden, men nånting att vi misstänker att och har ni hört talas om 
Downs syndrom, nånting sånt där sa dom… men sen var man ju bara tyst alltså, man 
satt ju bara… 

Jag halvlåg i sängen och jag hade henne hos mig hela tiden och min sambo satt på 
nån stol lite längre bort, men ingen av oss sa speciellt nånting och dom lämnade oss, 
alltså  det var inte bara så att dom gick in och gick ut, men… sen minns man inte så 
mycket, man glömmer så snabbt hur allting var… (Julias mamma). 
 

                                              
51 Viktors mamma hade förlorat ett barn vid förlossningen tidigare, så hon kunde göra den jämförelsen 
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Allt blev som ett gungfly: 
 
Vi levde i ett vakuum. Vi fick P-böter på flera tusen den där veckan, det ordnade sig 
sedan, men det var det att bilen stod kvar vid förlossningen och sen slutade allting 
fungera. Bilen tänkte vi inte på. Allting bara flöt ihop, dag och natt. Det var hemskt, 
hemskt, hemskt (Adams mamma). 

 

Upplevelsen av att ha blivit utkastad från världen 
När föräldrarna beskrev sina upplevelser användes många kraftfulla ord som chock 
och ångest. Upplevelsen var stark och orden räckte inte riktigt till. Många beskrev 
därför upplevelsen med hjälp av metaforer som att det var en riktig smäll, att allting 
rasade, att man försvann i ett svart hål, att hela världen började snurra, att man kände 
sig utslängd i rymden, att det sattes punkt, att någon drog ner en gardin eller känslan 
av att ett stup väntade:  

 
Det man upplevde i början var att man kände sig väldigt utslängd i rymden, i det mörka 
(Adams pappa). 

 
Lovisas mamma beskrev det oväntade, hur ”man svängde av helt plötsligt”. Det visar 
på en upplevelse av att föras iväg. Det var någonting utom kontroll, någonting mycket 
osäkert:  

 
Men man gick väl in eller jag gick in i nån… man ser liksom vägen framför sig, man 
trodde att så här kommer det att bli, men så svängde man helt plötsligt av på en helt 
annan väg som man kände att oj; här kanske väntar ett stup eller… Det kändes väldigt 
osäkert på en gång, fastän jag skulle ju inte kunna berätta hur den raka vägen skulle bli, 
men den kändes ju inte lika osäker… som den här. (Lovisas mamma).   
 

Ofta rörde sig tankarna långt in i framtiden med en oro för hur allt skulle bli. Det var 
främst mödrarna som redan var långt framme i sina tankar:  

 
Allting rasade. Jag tänkte att jag inte skulle kunna bli mormor. Skulle vi kunna gå på 
Skansen? Skulle vi kunna ha semester? (Annas mamma). 
 

Det kunde också upplevas som att framtiden var så svår att tänka på att den inte alls 
fick utrymme. Istället gick då tankarna bakåt och gällde hur det hade kunnat bli som 
det blivit. Mödrarna undrade om de gjort något fel under graviditeten, om det funnits 
något som de hade kunnat undvika: 

 
Jag minns att när jag kom upp där till BB, då tänkte jag: varför blev det så här? Så 
tänkte man ju hela tiden, man började liksom tänka tillbaka eller nästan så, man orkade 
inte tänka så mycket framåt liksom på hur det skulle gå, utan man tänkte på hur hade det 
kunnat gå så här, liksom, jag som bara är 28 och som har levt sunt under graviditeten 
och allt har gått så lätt och så (Julias mamma). 
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Tiden dessförinnan kunde också bli aktualiserad på ett sätt som Åsas mamma beskrev. 
Situationen medförde att alla tidigare olyckshändelser, där hon skadat sig, passerade 
revy:   

 
På natten eller på morgonkvisten gick jag igenom hela mitt liv, kommer jag ihåg. Jag 
kom ihåg alla olyckor jag hade varit med om när jag hade varit liten och snubblat och… 
Förut har jag inte ens kommit ihåg när jag ramlade och bröt armen men det kom jag 
ihåg på sjukhuset (Åsas mamma). 
 

Det gemensamma i berättelserna var att föräldrarna upplevde sig utkastade till en 
annan sorts tillvaro där framtiden som ljus idé inte längre fanns. De befann sig i en 
situation som de inte tänkt sig och inte velat ha, samtidigt som de också var i den 
situation de hoppats på och haft en vision av – de hade blivit föräldrar. Ett tydligt 
genomgående mönster hos dem var att många olika motstridiga känslor fanns 
samtidigt. Det kunde innebära att glädjen över att ha blivit förälder fanns, men att den 
oreserverade glädjen hade ”kastats bort”: 

 
Det som hände med mig när läkaren sa dom där orden, det var att jag kände att något 
försvann, kastades bort. Det var väl glädjen, jag var så himla lycklig och så bara kom 
han och tog bort allt det här från mig och det har inte riktigt kommit tillbaka, det har det 
inte gjort. Men jag känner mig glad på samma gång, det har jag gjort hela tiden. Jag var 
ju jättelycklig över att ha fått barn. Jag hade ju problem med att få barn… (Åsas 
mamma). 
 

Ett annat utmärkande drag var att den nya situationen krävde ett mentalt föränd-
ringsarbete. Också för att beskriva det nya föräldraskapet kunde metaforer vara till 
hjälp: 

 
Det är ungefär som att kliva in på en restaurang och beställa hamburgertallrik, men så 
kommer dom ut med en pizza. Pizza är precis lika gott som hamburgertallrik, men det är 
inte vad man beställde eller förväntade sig (Frejs pappa). 
 

Berättelsen om att komma till Holland, när man tänkt sig att resan skulle gå till Italien 
är en annan metafor för den besvikelse som uppstår när något oväntat sker. Den 
förmedlar också hur Holland kan vara lika bra som Italien. Det behövdes – på 
metaforiskt vis – nya kartor. Men det som hände, bildligt uttryckt, var att ingen ville 
vara kvar i Holland. Föräldrarna ville hem. Att vilja ’åka hem’ är också en metafor och 
ett uttryck för en känsla av att vilja återgå till det normala, att få komma hem till en 
trygg tillvaro. Det tog sig också bokstavligt uttryck bland föräldrarna. Flera berättade 
att de hade velat åka hem från sjukhuset så fort som möjligt: 

 
Vi propsade på att få åka hem dagen efter, fast dom sa ju det att ska ni verkligen det och 
så där, men jag sa att jag vill hem och att vi hade storasyster som väntade. Så åkte vi 
hem, men så fick han gulsot, åt dåligt och så åkte vi tillbaka… han föddes på söndan 
och på fredan var vi tillbaka. (Daniels mamma). 
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Beata är blind och besked om detta fick föräldrarna när hon var tre månader. Pappan 
hade tidigt misstänkt en hjärnskada, då ögonvitorna ofta blev framträdande och synliga 
hos Beata. Mamman berättade hur hon tänkte:   

 
”Bara hon är blind, det gör ingenting bara hon inte har en hjärnskada.” Så tänkte jag, 
man gör ju så, man sätter ju upp andra hinder för att det här hindret ska bli mindre... det 
är ju ett slags skydd. Det var jobbigt att komma in på sjukhuset och se sjukhuset i all sin 
prakt, man visste inte var man skulle hamna på slutet, om man skulle få gå hem eller om 
man skulle hamna någon annanstans eller... (Beatas mamma).  
 

Det mamman gav uttryck för var rädslan för vad diagnosen skulle kunna föra med sig, 
om de skulle få vidare besked. Allting blev ovisst i en okänd värld. Föräldrarna 
upplevde sig inte bara vara utkastade från världen utan också inkastade i en värld som 
de förut inte känt till. 
 
Bilden av diagnosen  
För en del föräldrar innebar den nya situationen även att utfallet av barnets tillstånd var 
oklart. De fick motsägelsefulla besked som innebar kast mellan hopp och förtvivlan. 
För Albins mamma blev ovissheten från början stor, eftersom hon fick stanna kvar på 
det sjukhus där förlossningen skett, medan Albin i sin pappas sällskap åkte till ett 
annat sjukhus:  

 
Jag visste ingenting om vad som hände. Min man kom framåt morgonkvisten. Han hade 
suttit med hela natten och läkare hade förklarat, att Albin var i princip död, men att de 
hade lyckats få liv i honom.  

Dagen efter lyckades jag ta mig dit med färdtjänst. Albin var uppkopplad med 
slangar och helt uppsvullen. Han hade ödem över hela kroppen, så han var som en liten 
ballong och helt livlös. Han var nersövd för att kunna hantera det. Han hade kanyler 
överallt och det var blod som rann och sipprade i gasbindor. Det var jätteäckligt.  

Så fick jag sätta mig i nån stol och så fick jag hålla barnet. Sjukhuspersonalen lirkade 
över alla slangar och sladdar och skrev upp det: Hölls av modern i 10 minuter. De har 
väl insett i vårdapparaten att sådant betyder något, vilket är i och för sig glädjande. 

Min man satt där dygnet runt och sjöng för Albin. Jag åkte lite fram och tillbaka. Jag 
var i chocktillstånd. Vi fick inte träffa någon kurator på sjukhuset. Det fanns ingen. Det 
borde ha funnits någon. Det blev helg och vi hade fortfarande inte träffat någon. Det är 
inga kuratorer i tjänst på helgen (Albins mamma).  

 
Där fick föräldrarna så småningom detaljerade besked om sin pojke: 

 
Så gjordes hjärnröntgen på Albin och det var helt svart. En barnneurolog kom och 
förklarade att det här barnet, han kommer inte… han kommer i princip kunna se olika 
nyanser av grått, han kommer aldrig att kunna känna igen er, han har antagligen ingen 
hörsel och kommer inte att få något tal. Sen sa han: Han kommer säkert att gå bort nån 
gång i 3-årsåldern. Såna stillaliggande barn drabbas av infektioner, så han kommer nog 
att dö. Så tittade han på mig och sa: Det är värst för dig. Det är du som är mamma. Du 
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får sluta jobba. Det är ju väldigt svårt för en yrkeskvinna att höra. Det var chockartat, att 
få det så där bara vid sängen, inte ens i ett separat rum (Albins mamma). 

 
Albins pappa hade frågor om hur det skulle bli och läkaren ifrågasatte pappans 
förväntningar: 

 
Så frågade läkaren: “men vad är det för slags barn ni hade förväntat er egentligen?” “Ja, 
det är väl liksom en sån som känner igen en och som man spelar fotboll med, såna barn 
man har sett. Herregud, jag hade aldrig tänkt närmare på att vårt barn skulle ha en CP-
skada, jag visste inte ens vad det var. Man har ju nåt begrepp om vad det är, men han 
var så knäpp och ingen ville säga emot honom, för bilderna…  
Jag såg bilderna själv och jag förstår vad dom menar, hela hjärnan var påverkad och 
man vet inte hur hjärnan sen kan kompensera sig, men det var aldrig någon som sa emot 
själva grundscenariot (Albins pappa).   

 
Situationen krävde särskilda ställningstaganden som handlade om liv och död. 
Föräldrarna bestämde sig för att minska livsuppehållande åtgärder. I det läget hade 
Albin, mot all förmodan, blivit starkare och det visade sig att han kunde andas själv. 
När sjukhuset inte hade mer att tillföra skrevs familjen ut och föräldrarna följdes vid 
utskrivningen av orden: ”han ser ju frisk och rosig ut”: 

 
Sen var det diskussioner om vi ville stänga av respiratorer och så där. Vid ett skede sa 
vi, att vi provar med att stänga av lite pö om pö. Då började Albin andas själv. Efter en 
vecka på det sjukhuset sa de, att de inte kunde göra mer. Albin skickades tillbaka till det 
första sjukhuset och vi fick med oss en syrgastub. Det sista vi hörde var en klämkäck 
läkare som sa: han ser ju frisk och rosig ut. Så vet man: vi har ett hjärndött litet paket 
som vi ska ta med hem och jag ska sluta jobba, ens liv är verkligen… alltså man tar bort 
hela framtiden från en person. Det går inte att beskriva hur det plötsligt sätts punkt! 
(Albins mamma). 

 
För föräldrarna återstod att hantera den uppkomna situationen, som rört sig från död 
till liv, och som innebar att de inte alls visste hur Albins liv skulle bli.  

Adams föräldrar beskrev också hur svårt det var att ingenting veta. Adam hade fått 
en så kallad anläggningsskada under fostertiden. Om det visste inte föräldrarna något 
utan vid förlossningen blev det tydligt att Adam var svag. Adams pappa fick följa med 
vid omhändertagandet, men ingen kunde svara på hans frågor:  

 
Redan vid förlossningen märktes att nånting var tokigt! Jag tänkte att jag skulle få 
klippa navelsträngen och helt plötsligt så gjorde barnmorskan det och sa sen väldigt 
lugnt att “nu tar jag barnet och går ut med pappa, så ska vi titta på det”. När hon kom ut 
utanför dörren, jag gick alldeles strax efter, så började hon springa och jag såg framför 
mig hur Adam hängde med underarmen. Så ropade hon: “barnläkare till barnakuten, 
barnläkare till barnakuten” och  jag fick som ett tunnelseende, jag såg nästan ingenting 
egentligen. Det kom in en massa folk och tog prover och Adam var väldigt svag, han 
hade nästan ingen muskeltonus och han hade inte lyckats att själv pressa ut vatten ur 
lungorna, så han kunde inte andas. Jag ställde frågor om han skulle komma att överleva, 
om han skulle klara sig, men ingen svarade nånting. Jag tänkte på min fru och undrade 
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vad hon skulle tänka. Hur skulle hon känna sig när både jag och barnet var borta och 
vad skulle hända med Adam? (Adams pappa). 

 
Adams föräldrar liksom Albins föräldrar fick besked av stor spännvidd som gav olika 
inre bilder att förhålla sig till, men ingen som var tillräckligt säker för att kunna låta 
sig ledas av. Föräldrarna som fick besked om Downs syndrom fick inte ett lika oklart 
besked att förhålla sig till som Albins och Adams föräldrar, men upplevelsen var ändå 
att de kastades ut i ovisshet, mellan ”allvarligt och bra” som Viktors pappa sa:   

 
Javisst, det kan vara allvarligt, det kan bli bra. Det är hur som helst ett psykiskt 
handikapp och det är habilitering (Viktors pappa).  

 
Tidigare bilder som föräldern hade genom egna erfarenheter och eventuella fördomar 
aktualiserades. Ett exempel var att tidigare erfarenheter kunde ha varit skrämmande: 

 
Då jag var liten bodde vi nära en särskola. En lunchrast var jag ute tillsammans med en 
klasskompis och gjorde krasch på isskorpor på vattenpölarna. Då kom dom från 
särskolan och sa “inte hacka isen”, och föste bort oss därifrån och jag blev så rädd, 
minns jag. Lite grann av den där rädslan har legat kvar. Situationer man är i då man är 
liten färgar ju en väldigt starkt. Före Daniel så var jag ju inte rädd för utvecklingsstörda 
barn, men jag hade ingen relation till dom, jag tyckte ingenting (Daniels pappa). 

 
Ett annat exempel var att diagnosen hade använts som skällord, både av föräldern själv 
och av andra, något som tidigare inte varit föremål för reflektion: 

 
Man vet ju själv hur man har sett på handikappade. Man kanske inte alltid har sett med 
dom mildaste ögon och då ställas inför det ansvaret direkt är inte lätt. Det här kanske 
inte folk säger, men det är så en normal person funkar, man har ju sett i skolan och även 
jag som har en kusin med ett annat syndrom som jag tycker jättemycket om, har ju 
någon gång sagt: ”jävla mongo”. Det är ju ett skällsord. Det är så man använder det och 
sen står man där med brallerna runt knävecken: ”jaha, min son är ett mongo, vad gör jag 
nu” (Frejs pappa).  

 
Albins mamma beskrev också att CP gav associationer till ett skällsord: 

 
Jag tänkte att vi måste bygga om huset, ha en massa ramper och hissar och liknande och 
hela ens liv handlar om handikapp. Ja det är för hemskt alltså. Jag har aldrig 
sommarjobbat på nåt sjukhus och det är ingen i familjen som är handikappad. Min 
farmor hade en syster som hade Downs syndrom. Hon blev 70 år och var med på våra 
jular, en jättesöt liten gumma. Annars var det ju att man använde ordet CP som ett 
skällord från det man var liten. Det är ju det enda man har tänkt om CP (Albins 
mamma). 

 
Värt att notera var den positiva bild av Downs syndrom som Albins mamma gav 
uttryck för. En tolkning är att hennes barn hade en annan diagnos, hon var inte 
personligt berörd eller ”drabbad” av Downs syndrom. Det kan också förklaras av att 
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hon hade erfarenhet, men exempel längre fram visar, att egen erfarenhet inte hade 
betydelse i meningen att det underlättade beskedet. 

En annan bild, förutom erfarenheter och fördomar, var den som kom i beskedets 
stund. Det visade sig att en förvanskad bild av diagnosen kunde uppstå i det ögonblick 
som beskedet gavs, bilden av ett ”totalhandikapp” som inte hade egentlig relevans för 
diagnosen:   

 
Jag kunde inte se någon annan downsperson framför mig när vi fick Sara. Den där 
broschyren man får i handen gör också att man känner att ”jädrar ska jag få en sån här 
institutionsgrönsak som man ska gå och valla runt i en rullstol”. Man ser det värsta 
scenariot framför sig med droppflaskan och syrgastanken (Saras pappa). 

Och: 
Man tror att det är nåt slags vårdpaket som kommer. Man ser en bild av nån som ligger 
med slangar i sig hela tiden, men så farligt är det inte, det handikappet. Det finns väl 
sådana också, men man har inte någon aning vad det innebär (Julias pappa). 

 
Även om föräldern kände till själva diagnosen, så var det svårt att förstå innebörden av 
beskedet, vad diagnosen betydde för barnet och vad det skulle komma att betyda för 
familjen. Barnets ankomst kunde upplevas som en förändring som var så total att det 
inte alls gick att tänka att tidigare planer skulle kunna fullföljas: 

 
Vi var nästan klara med att vi skulle bygga ut, vi hade varit till arkitekten tre gånger och 
då blev det liksom: nej vi kan nog inte ha det så här, vi måste nog kanske bygga för 
rullstol och… allt mellan himmel och jord (Oscars mamma). 

 
De tre citat ovan är från föräldrar som har barn med Downs syndrom. Känslan var att 
barnet ”kommer aldrig att kunna gå”52. Om barn med Downs syndrom inte går beror 
det på något ytterligare än vad själva diagnosen innebär. Detta torde ha varit känt för 
föräldrarna, även om de inte hade särskild kunskap om diagnosen. Att gå, att ”komma 
upp på benen” har en symbolisk betydelse av självständighet och utveckling och det 
som hände i stunden då beskedet gavs var att bilden av det förväntade kompetenta 
barnet byttes mot en bild av ”totalhandikapp”. Tidigare vetskap ”rann iväg”, föräldern 
upplevde sig ingenting veta.  
 
Bilden av det nya föräldraskapet 
För föräldrarna medförde situationen nya, annorlunda bilder också om själva föräldra-
skapet. Det tydligaste var att det fanns en stark oro hos både mödrar och fäder över hur 
allt skulle bli. Några pappor tänkte på sitt arbete, om de skulle få behålla jobbet eller 
om karriärmöjligheter blivit begränsade.  

 
Så kan man berätta för arbetskamraterna och chefer, men jag tror inte att det är särskilt 
bra för karriärmöjligheten. Det tror jag inte att det är, men jag tror att det är väldigt bra 

                                              
52 Oscars pappa 
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för förståelsen, varför saker och ting kan hända, att man inte alltid är i balans. Man är 
mer upptagen med privatlivet så man kan inte fokusera på jobbet lika mycket (Viktors 
pappa).   

 
Något som också hörde till framtidstankar gällde relationer. Främst mödrar beskrev att 
de blev rädda att relationen till maken/sambon skulle brista.  

 
Man vet att det är hög skilsmässofrekvens (Hugos mamma). 

 
Några uttryckte farhågor om att det skulle bli jobbigt när barnet skulle börja i 
förskolan, beroende på vad andra skulle tycka: 

 
Jag trodde dagis skulle bli så jobbigt. Man tror att andra ska tycka att det är konstigt 
(Julias mamma).  

 
Farhågorna gällde att barnets ankomst skulle medföra inskränkningar på alla 
livsområden utom vad gällde barnets utveckling, där det istället handlade om 
merarbete. Det stora flertalet av mödrarna, men inga fäder, sa att de tänkte eller att 
någon annan hade uttryckt att det nya föräldraskapet skulle innebära extra träning eller 
ett särskilt förhållningssätt: 

 
Då hade jag ju ingen aning om hur det skulle bli, om det här var starten. Om det skulle 
komma att bli värre, det hade jag ju ingen aning om, inte den blekaste. Jag tänkte att 
Oscar behövde tas om hand ännu mer, han behövde mer omvårdnad på nåt sätt (Oscars 
mamma). 

 
Ett litet fåtal av mödrarna uttryckte att de förväntat sig att samhället skulle 
tillhandahålla ett stöd: 

 
Han var en diagnos som vi skulle få stöd och hjälp att ta hand om (Daniels mamma). 

 

Sammanfattning och diskussion 
Det förväntade barnet och det förväntade föräldraskapet fick ge vika för det barn som 
kom och föräldraskapet förvandlades ”från vision till situation”53. Det finns en stor 
skillnad mellan vision och situation. En vision innebär enligt Nationalencyklopedin 
”en synupplevelse utan motsvarighet i verkligheten” eller ”en framtida idealbild att 
sträva mot”. En situation däremot är verklig, den är här och nu, den har ingenting 
magiskt över sig, inte något skimmer. En situation är någonting fast. Det som också 
utmärker en situation är att den går att beskriva eller sammanfatta. Enligt National-
encyklopedin definieras situation som: ”sammanfattningen av de rådande omständlig-
heterna, ofta med tanke på de åtgärder som dessa naturligen ger upphov till”  

                                              
53 Gustavs pappa 
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Situationen påkallar uppmärksamhet om vilka åtgärder som behöver vidtas och 
visionen tillåter ett annat sätt att vara än situationen. När ett föräldraskap definieras 
som en situation uppstår svårigheter. Då finns risk att skimret, den aura där idéerna, 
visionerna, leken och lusten ryms försvinner.  

 
Beskedet om diagnosen medförde att tankarna sträckte sig långt in i framtiden med en 
oro om hur allt skulle bli. Beskedet väckte också fördomar till liv och en bild av 
”totalhandikapp” kunde komma i beskedets stund. Som stöd hade föräldrarna inga 
egna bilder att ledas av. Många trodde att allt, hela livet, skulle bli annorlunda, att de 
inte skulle kunna göra det de hade planerat, att de exempelvis inte skulle ”kunna resa” 
så som de tänkt, att livet var förstört. En tolkning är ”att kunna resa” symboliserar och 
är metaforen för ett fritt liv, ett vanligt liv, där inga inskränkningar behöver göras. 
Upplevelsen hos föräldrarna var att de skulle få ett begränsat liv präglat av 
”handikapp”, som bland annat skulle påverka äktenskap och arbete. I synnerhet 
mödrarna trodde, att det nya föräldraskapet skulle innebära ett stort merarbete för att 
stötta barnet i utvecklingen. 

 
Många föräldrar beskrev kroppsliga reaktioner i beskedets ögonblick. De använde 
olika metaforer för att beskriva känslan av vad som hänt, vilka kan sammanfattas med 
metaforen ”att bli utkastad från världen”. De kände sig kastade ut i en främmande 
tillvaro som anknyter väl till Hindmarchs (2000) modell av att falla ner för ett 
vattenfall och föras runt i en strömvirvel. Det anknyter också till Arendts (1986) tanke 
om hur smärta skapar en gränssituation, eftersom den leder ut ur människornas värld 
på ett sätt som annars bara döden förmår. En planering, väntan, längtan och 
förhoppning om en framtid upplevdes komma på skam med beskedet. Känslan var 
densamma som att mista ett barn. Upplevelsen blev därför som en kränkning, en 
kränkning av själva Livet.  
Den fråga som föräldrarna naturligen hade att brottas med var: Hur kunde detta 
hända? 
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9. Hur kan man leva sitt liv?  
 
 
 
 
Den situation som föräldrarna befann sig i med ett nyfött barn, innebar att det fanns en 
stor öppenhet och känslighet för professionellas attityd och bemötande. 

I det här kapitlet beskrivs föräldrarnas möte med de professionella inom vården. Det 
gäller mödrarnas respektive fädernas upplevelse av bemötande och stöd, tidpunkten 
för beskedet och om ord av särskild betydelse för bilden av barnet. 

 
Mödrarnas upplevelse av professionellas bemötande 
I mötet med professionella som fanns i föräldrarnas närhet i samband med beskedet 
beskrev mödrar, företrädesvis, en känsla av övergivenhet. Flera berättade hur de blivit 
lämnade, att personalen inte stannat och inte heller särskilt brytt sig. Att inte bli 
uppmärksammad utan lämnad med alla känslor och reaktioner kunde sätta djupa spår. 
Det fanns en förväntan på ett mänskligt möte och en omhändertagande stil. Ett 
bemötande som sårade var när de professionella upplevdes anonyma: 

 
Och jag har ingen aning om vem människan var. Då visste jag inte det, för hon 
presenterade sig inte utan hon kom bara och ställde sig bredvid min säng och sa: nu ska 
vi informera mamma och sen berättade hon det (Viktors mamma).  
 

Det kunde finnas en förväntan att få återse den person som givit beskedet. Åsas 
mamma uttryckte en känsla av att den professionelle inte insåg vidden av katastrofen 
eller inte lät sig beröras av den: 

 
Och det har jag tänkt på så många gånger, han som berättade det för oss, honom träffade 
vi aldrig mer. Han sa ju det där och sen gick han och fikade ungefär… (Åsas mamma).  
 

Lovisas mamma beskrev hur en läkare var mycket skärrad av situationen, vilket hon 
upplevde som oprofessionellt. Mamman hade behövt någon som var lugn och trygg i 
den osäkra situation hon hamnat i: 

 
Han kanske aldrig hade förmedlat det här till nyblivna föräldrar. Det är vad vi tror så här 
efteråt i alla fall, för han agerade inte professionellt tycker jag. Men det må så vara, vi 
fick ju budskapet. Han var stirrig och absolut inte lugn och trygg och vad jag såg var 
bara hans hals som var knallröd och så var det blodådror och… ja. Det är den bilden jag 
har av honom. Vi har träffat honom senare och då såg han inte ut så… (Lovisas 
mamma). 
 

Idas mamma berättade om sin stora besvikelse av att ingen frågade efter hur hon 
mådde. Det som Idas mamma också berättade om var sin önskan att åka hem så fort 
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som möjligt, tillbaka till det trygga, men ett önskemål fanns också att inte bli 
ivägsläppt, inte utan stöd: 

 
Då kom det läkare på läkare på läkare in och då förstod man ju att det var någonting. 
Och sedan sa dom att dom misstänkte Downs syndrom. Så att så var det. Då lämnade 
dom oss i rummet. Det gjorde dom. Man bröt samman och så där, men inte så mycket. 
Min sambo gjorde kanske det mer än vad jag gjorde, för jag är en sån människa, att jag 
inte gärna visar vad jag känner.  

Efter ett par timmar fick jag gå in och duscha och då kom ju allting istället, så jag 
kanske stod och duschade en och en halv timme och bara poff… fick ingen luft. Jag fick 
ingen luft. Du vet man hyperventilerar så här och ingen upptäcker en, att man står där 
inne. Så kan jag känna fortfarande, att ”fan märker dom ingenting”.  

Sedan fick vi åka upp till neonatal och jag skulle ligga över, för dom skulle ta det här 
blodprovet. Det var meningen att dom skulle göra det dagen efter på morgonen, men det 
fanns en underbar sköterska som sa: ”nej, nej, nej vi måste ta det här på en gång, vi kan 
inte låta er vänta”. Så hon tog hand om allt det här. Fantastisk människa.  

Sen låg Ida och jag kvar själva under natten för min sambo klarar inte av sjukhus. Så 
jag låg med Ida i sängen hela natten. Hela natten. Det var nog mysigast just då faktiskt, 
det var det.  

På morgonen skrev jag ut mig själv. Punkt slut. Jag ville inte vara kvar. Nej, för jag 
kände att dom kunde inte göra någonting. Ingen kom in och pratade, ingenting. Då åkte 
jag hellre hem, till tryggheten, till min säng, mina lukter… ja, till mina nära och kära 
och så blev det. Efter några dagar fick man komma tillbaka och då fick vi det definitiva 
beskedet att det var Down, trisomi 21 (Idas mamma). 
 

Beskedet var svårt att få och medförde att föräldrarna kom in i en särskild situation. 
Det blev därför underligt och gav en stark overklighetskänsla om inte någon av de 
professionella tog särskild notis om deras belägenhet: 

 
Dom var jättegulliga och hjälpsamma, men ändå kände jag att allt skulle vara så 
normalt. Dom frågade om vi ville ha mat. Mat? Ska vi gå och äta? Äta precis som om 
ingenting har hänt? Så gjorde vi ändå det, lunkade ut i korridoren och tog lite mat och 
satte oss i nåt rum. Då var det ingen där, vi var så sena. Det var bara overkligt allting 
(Julias mamma).  
 

Att ge föräldrarna eget rum på sjukhuset kunde vara ett sätt att bekräfta situationens 
allvar:   

 
Personalen på neonatalen var jättebra. Vi fick eget rum och jag undrade om jag inte 
uppehöll ett rum för andra, men de sa: ”nej, det är ert”. Det kändes som att det här var 
en krissituation och då finns det alltid resurser, det är inga prutmåner nånstans (Saras 
mamma). 
 

Eget rum fick även Hugos mamma, men det upplevdes inte lika positivt av henne:  
 
Man är oerhört utsatt, dels med sin egen sorg och så är det omgivningen också. Jag var 
ju ensam på BB, hade eget rum… (Hugos mamma). 
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Skillnaden mellan dessa mödrar var att Saras mamma upplevde att det var en 
krissituation som blev bekräftad, medan Hugos mamma istället upplevde sig övergiven 
och tagen åt sidan.  
 
Det var många känslor som väcktes i samband med beskedet, som det kunde behövas 
hjälp med att hantera. Därför fanns en förväntan på förståelse när föräldern betedde sig 
”avigt” i den svåra situationen. Citatet nedan visar också den ambivalens som kunde 
finnas i mötet med de professionella. Föräldern kunde känna en vrede mot dem (kom 
inte här och säg…) samtidigt som det fanns ett behov av att bli omhändertagen:  

 
Vi mådde väldigt dåligt. Vi kände oss väldigt svikna och det funkade inte. Det kändes 
nästan som om det var vi mot sjukhuspersonalen. Man är ju taggig också. Man är ju 
känslig. Man svarar ju liksom emot. Man tar ju inte in att det är nåt fel och man vill 
samtidigt få hjälp. Det måste ju vara någon som kan förstå hur man är (Adams mamma). 

 

Fädernas upplevelse av de professionellas bemötande 
Fäderna beskrev sina upplevelser i mötet med professionella mer i termer av att de 
hade saknat respekt och inte känt sig delaktiga i det som hände. Deras berättelser 
handlade om att de känt sig överflödiga och nonchalant eller respektlöst bemötta. 
Adams pappa berättade om hur han fått följa med barnet ut till ett annat under-
sökningsrum. På så vis blev han delaktig i det som skedde, men ändå upplevde han sig 
inte medräknad eller delaktiggjord av de professionella på ett så aktivt sätt som han 
hade önskat: 

 
Adam kom till neonatalavdelningen och man kände att man alltid var i vägen och att 
dom pratade över huvudet på en. Jag kommer ihåg första gången när man gick ronden 
där på eftermiddagen. Det kom förbi ett sånt här följe och dom pratade om Adam. Då 
pratade dom till varandra, trots att jag satt där och då känns det som om man inte är 
med. Man är en del av en kuliss. Barnet är naturligtvis viktigast, för det är ju det som 
har problemet, men jag som förälder är ju den som nu är ansvarig för mitt barn (Adams 
pappa). 

 
Han hade ingen självklar plats på sjukhuset: 

 
Jag fick också ligga på BB, men jag var på väg att bli utkastad efter två dygn. När jag 
kom upp från neonatalen höll dom på att packa ur min säng, men jag sa att jag måste 
vara kvar. Jag fick inte heller äta där på BB som min fru fick göra. Jag fick rusa bort till 
en restaurang på sjukhuset och slänga i mig någonting, men det var inte alltid öppet. Jag 
fick gå till en automat och köpa en smörgås. Det var väldigt stressigt för jag ville ju vara 
med Adam och se vad dom gjorde, om det hände någonting (Adams pappa). 
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Han fick också vid ett annat tillfälle en känsla av att situationen inte respekterades och 
togs på allvar:  

 
Sedan skulle vi åka in igen och träffa den här överläkaren på neo och det var också en 
situation som blev absurd. Jag var med och tog Adam till ett skötbord där läkaren skulle 
kolla reflexer. Samtidigt stod han och tuggade tuggummi med stora rörelser som man 
gör på en cowboyfilm. Det kändes så fel. Sättet han hade gjorde att jag tänkte att han 
nonchalerar mig. Det hade ingen betydelse att jag var där egentligen, utan han gjorde 
det mer på lattjo kändes det som (Adams pappa). 

 
Ett annat exempel på hur det professionella bemötandet upplevdes respektlöst och hur 
pappan blev förd in i olika situationer, där han kände sig utelämnad till olika skeenden, 
gavs av Idas pappa: 

 
Precis när Ida föddes så var vi jätteglada. Efter ett tag kom det in en läkare och 
undersökte henne och gick därifrån. Sen kom han tillbaka med en till läkare och då 
började man ju fundera vad det var och så sa dom att “vi misstänker att hon har Downs 
syndrom”. Så frågade barnmorskan hur det kändes. Då var man ju helt chockad. Jag 
visste ingenting om det här, och sen lämnade dom oss allihopa, min sambo och mig.  

Sen blev det ett väldigt spring, vi fick ta prover redan första dagen när hon föddes. Så 
skulle vi vänta på svaret till dagen efter och det var en massa undersökningar och grejer. 
Vi förstod att det var någonting som inte var normalt, för vi hamnade på en avdelning 
med barn som hade något problem, det märktes.  

Första natten, då åkte jag hem. Det var ganska jobbigt faktiskt, första natten hemma 
ensam. Vi åkte in på morgonen så att stora tjejen skulle få se sin lillasyster. Sedan åkte 
jag hem med henne och därefter skulle vi få beskedet. Man hoppades ju att det inte 
skulle vara Downs syndrom, men då fick vi reda på att det var det.  

Den läkaren, hon var inte bra, hon var ingen psykolog. Hon sa inte Downs syndrom, 
hon sa mongoloid. Då fick jag agg mot henne direkt, så att hon var verkligen inte bra. 
Hon var lite “von oben”. Hon tittade liksom ner mot en annan. Varför hon sa 
mongoloid, det vet jag inte. Hon sa Downs syndrom först. Det var mycket, en häftig 
början, men barnmorskorna dom skötte sig jättebra och sen åkte vi ju hem redan andra 
dagen, för min sambo ville åka hem så fort som möjligt. Men nu måste jag ta upp det 
här, hur det var när vi kollade hjärtat. Då var det en kandidat som skulle vara med, men 
han – jag vet inte om han hade varit ute dan före eller – han satt och sov, han höll på att 
slumra när läkaren berättade för honom vad det var vi såg. Jag blev förbannad – det är 
såna där smågrejer som man lägger märke till – jag tycker det är lite nonchalant (Idas 
pappa).  
 

Daniels pappa talade om ”försöksdjurskänsla”: 
 
Då kom den som hade jouren ner och gjorde en undersökning och att han sa: ”jo, men 
det är Downs syndrom, men vi ska naturligtvis göra en genscreening”.  Sen kom det en 
massa läkare och kollade samma sak gång på gång på gång. Då kände jag lite 
försöksdjurskänsla, men det är ju så det fungerar i vården, att dom som är oerfarna 
måste gå in och titta på det dom aldrig har sett förut (Daniels pappa). 
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Förväntningar på särskilt stöd i att kunna hantera situationen 
Föräldrarna gav uttryck för att de inte bara velat möta mänsklighet, värme och respekt, 
utan också att de velat få särskilt stöd av olika slag. Albins mamma hade önskat 
professionellt samtalsstöd omedelbart: 

 
Vi hade behövt en vettig kurator eller psykolog från första dagen, inte höra att det finns 
ingen, att det inte finns någon på helgerna. Sen fick vi träffa en människa efter sex 
dagar som visade kort på en flicka i rullstol som just hade tagit studenten och sedan sa 
hon: ”det kan gå bra!” 

Vi var ju inte där. Nu är jag där, men då efter att ha fått sådana besked var ett besök 
på 40 minuter med förslag på lösningar inte vad vi behövde. Jag hade nog verkligen 
behövt någon krismänniska som höll tag i mig och att det var samma person under en 
lång period. Eftersom vår diagnos var så olika mot hur det slutade så var det en så 
omvälvande resa under det här året. Det var så mycket fram och tillbaka, mellan hopp 
och förtvivlan under en så lång tid, att man hade behövt någon som visste vad 
krispsykologi var (Albins mamma). 

 
Situationen utmärktes av att det var svårt för föräldrarna att sortera bland information 
och känslor. Därför önskades någon som fungerade som en sammanhållande länk, men 
inte bara administrativt, utan en ”mix mellan en kurator och administratör”, någon som 
också kunde hjälpa till att navigera i möten med olika professionella: 

 
Det bästa vore kanske att ha någon form utav följeslagare eller handledare som helt 
enkelt hade ganska mycket kontakt i början. Istället för att pumpa in information till 
vårdtagaren så skulle man jobba på ett mer eftertänksamt sätt, fråga: ”vad vill du ha för 
information nu?” Det vore också bra framför allt när man hamnar i såna lägen, som 
operationssituationer. Daniel fick operera bort en bit av tarmen. Det var några dagar 
senare, det kändes inte kul. Det kändes ändå som att man var förberedd på att det kunde 
hända, men oj vilken period det var. Det kommer tillbaka nu när jag pratar om det.  

Man kommer i kontakt med människor med spetskompetens – som barnkirurgerna 
som skulle operera. Dom var jätteduktiga och bra på att förklara. Sen kastades man in 
till avdelningspersonalen som var totalt ointresserade av barnets situation och det gick 
inte att ställa några direkta frågor. Jag tror på att satsa på någon form av följeslagare, en 
mix mellan en administratör och en kuratorsroll. Det är inte så många barn det här rör 
egentligen, det borde man kunna hantera, tycker jag. Det skulle minska traumat för 
många människor och det skulle säkert minska vårdkostnader i andra ledet (Daniels 
pappa).  

 
Det Daniels pappa uttryckte handlade om den sårbarhet som situationen medförde och 
som dels gjorde det svårt att ta in all information som gavs, dels gjorde det svårt att 
möta okänsliga professionella. Pappans uttalande visar också att förklaringar kunde 
vara till stöd. I en situation där en kirurg ska förklara vad en operation innebär riktar 
sig denne specifikt till föräldrarna när han/hon ska beskriva vad som kommer att ske. 
På så vis blir föräldern delaktig i ett skeende vilket rimligen ger en upplevelse av att 
vara respekterad och sedd. 
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Adams mamma berättade att barnmorskan särskilt hade visat Adam för henne. Det 
blev ett starkt minne, som troligen hjälpte henne att knyta an, men hon hade önskat att 
hon blivit ”hopkopplad” med sin pojke på ett tydligare vis: 

 
Och så las han i kuvös. Barnmorskan såg inte till att jag kom till Adam eller att han kom 
till mig, och det var en stor brist. När de fått igång honom – han andades jättehäftigt 
med hög frekvens – kom hon in och sa att han var stressad och så fick jag titta på 
honom. Han var så himla söt och det kommer jag ihåg att barnmorskan sa, när hon gick 
iväg med honom: vilken perfekt unge! Vilken perfekt unge, sa hon och det kommer jag 
ju aldrig att glömma. Han var så otroligt söt. Han såg precis ut som en vanlig bebis. Han 
ser ju så väldigt normal ut.  

När jag kom in första gången på neonatalen i rullstol var det ingen som kom fram 
och hälsade och sa så där: det är du som är Adams mamma och han ligger här nu och… 
Jag frågade nån barnsköterska och hon fick inte svara hur det var med honom, det var 
ingen som kom fram och pratade om läget och status och så vidare, utan de tog liksom 
över honom.  

Det blev en stor sorg som kom sen, att de inte hade kopplat ihop mig med Adam. 
Sven fick ta en jättetung uppgift när det man kan kalla resan började. Han körde ner mig 
i rullstol och frågade om inte Adam skulle komma upp eller om vi inte skulle komma 
ner. Det var som att, där var mamman och där var barnet. Det var brist på 
kommunikation mellan BB och neonatalen och så fortsatte det under tiden vi var 
inlagda (Adams mamma).  

 
En annan önskan bestod i att få träffa en annan familj som varit i situationen för att få 
en idé om hur man kunde fortsätta leva sitt liv: 

 
Jag hade velat träffa någon första dagen. Om man träffar någon annan som är lycklig, då 
kanske man tänker att det kommer att bli bra, men vi visste ingenting alls (Julias pappa). 

 

Tidpunkten för beskedet 
En viktig aspekt i upplevelsen av hur beskedet lämnades var själva tidpunkten. När 
beskedet lämnats på ett sätt som upplevdes tillfredställande kunde det bero på att det 
fanns tid och utrymme för egna tankar. Ett exempel är Hugos mamma som var nöjd 
med hur beskedet lämnats. Hon berättade att det fanns en misstanke om Downs 
syndrom och hur läkaren gav föräldrarna utrymme att få föra in frågan själva. De fick 
på så vis möjlighet att skapa sig en viss mental förberedelse för det besked de skulle ta 
emot: 

 
Hugo såg så annorlunda ut mot oss och jag kände ett främlingskap. Det första jag sa var: 
är han mongoloid eller? Då sa barnläkaren – allt det här är inristat i mig – tycker du det? 
Det tycker jag var väldigt bra svarat. Han gav mig lite tid där, istället för att bara kasta i 
ansiktet att det verkar så. Istället gav han mig lite tid och det är jag oerhört tacksam för. 
För mig – andra kanske reagerar annorlunda – var det oerhört viktigt med den här tiden. 
Sen var det inget mer med det. Hugo flyttades till barnavdelningen och där låg han hela 
tiden.  
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Det var på morgonen klockan 6.00 han föddes. Vi sov den dagen. Sedan var jag nere 
och tittade och fick hålla honom och så där. Då hade jag inte så mycket tankar längre på 
det, men ändå så hade jag någon tanke, någon känsla, så vi bad att få prata med doktorn, 
men han hade inte tid förrän dagen därpå klockan 11.00. Sedan var det inget 
märkvärdigt. Min man åkte till jobbet.  

Jag sov ensam första natten och då var jag nere på den där avdelningen och tittade på 
honom. På ena sidan stod örat ut på min pojke och där såg han faktiskt ”downig” ut. På 
andra sidan var det inget och jag satt där på kvällen och tittade på honom så här… Då 
började man ana, då började jag tänka, men samtidigt förträngde jag det. Det var en 
barnsköterska där som stod vid kuvösen. Hon var väldigt sympatisk. Jag tänkte jag 
skulle kolla läget lite, så jag frågade henne om hon tyckte att han såg mongoloid ut. ”Ja, 
lite kanske, men han är ju så söt”, sa hon, så alla visste ju! Jag tycker att hon svarade så 
fint, så taktfullt och ändå gav hon ett svar. Så gick jag upp och la mig. Mitt 
undermedvetna förstod ju genast hur det var och sen började malandet – som ett 
psykiskt skavsår – i själen.   

Dagen efter klockan 11.00 fick vi den stora smällen, men det var väldigt 
professionellt, tycker jag, för jag har hört andra… Jag har ingenting att klaga på hur 
beskedet lämnades. Det har ingenting att göra med hur man sörjer, för det går ju inte att 
komma ifrån hur man än lämnar beskedet. Vi satt där och så sa läkaren, att vi kanske 
ville börja. Vi frågade om Apgar54 och så där, sedan började vi prata om Downs 
syndrom och han sa, att ”vi tror att det är det, men vi har ju inte tagit provet”.  

Det var ju en chock. Det var fruktansvärt. Då rasade allt, på den stunden. Vi satt där 
min man och jag och sedan gick vi ut och åt. Vi lämnade sjukhuset och gick på 
restaurang! Vi hade inga tankar på att lämna honom och inte komma tillbaka, ingen av 
oss, men vi ville ifrån det här sjukhuset, bort från hela skiten (Hugos mamma). 

 
En aspekt och svårighet som hörde ihop med tidpunkten för beskedet var den sårbarhet 
och öppenhet som situationen i sig rymde, dels tröttheten efter en förlossning dels 
glädjen över det nya barnet då ”man är glad i hågen”55.  

Att ligga ner i sängen som nyblivna mammor gör kan innebära en sorts utsatthet 
genom att bokstavligen vara i underläge. Det kan rimligen medföra att beskedet 
upplevs än mer överraskande och överrumplande. Victors föräldrar fick beskedet 
snabbt, det vill säga kort tid efter förlossningen, och det upplevdes abrupt. Det kom 
utan minsta förvarning, när mamman fortfarande låg i sängen: 

 
Sen skulle barnen undersökas av barnläkaren däruppe på avdelningen. Så dom försvann 
och jag låg kvar inne rummet. Jag kunde väl inte riktigt fatta att det var över, så jag låg 
som i en dimma. Så kom dom in där allihop igen med en doktor och en sköterska. Jag 
fick Viktor i famnen och min man hade Vera. Doktorn ställde sig vid handfatet bredvid 
min säng och sa: ”ja, jag vill bara meddela, att er son har Downs syndrom”. Och jag 
fattade ingenting. Ingenting! (Viktors mamma). 

 

                                              
54 En bedömningsskala över det nyfödda barnets hälsa och välmående 
55 Lovisas pappa 
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Innebär ett snabbt besked större svårigheter att knyta an till barnet? Det var inte 
Victors mammas upplevelse: 

 
Jag började gråta, men jag vet att jag kramade honom och tänkte att jag kommer aldrig 
lämna ifrån mig honom, det vet jag absolut. Jag har ett svagt minne av att jag tänkte att 
det spelar ingen roll, han är vår ändå och jag kommer att göra allt för att skydda honom 
eller hjälpa honom. Det var väl det jag tänkte, att det spelar ingen roll (Victors mamma).  

 
Men för Lovisas mamma kändes det värdefullt att beskedet inte kom alldeles 
omedelbart: 

 
Och jag tror att det var viktigt att det fick gå två, tre timmar, för vi hann ju ta Lovisa till 
oss innan vi fick veta (Lovisas mamma). 

 
För Zakarias’ föräldrar dröjde det flera dagar innan det fanns en misstanke om Downs 
syndrom, men upplevelsen var att beskedet då levererades på ett okänsligt vis. Det 
fanns inte någon förberedelsetid: 

 
Jag själv undrade varför Zakarias var så trött och inte orkade så mycket och dom sa att 
det kan vara så. Det kanske var för jobbigt. Så vi hade bara som utgångspunkt att vi 
tyckte att han var slö och att han kanske hade nån slags hudsjukdom, för hans hud var så 
torr. Sen började det bli bättre, han drack ordentligt ur nappflaskan och det var inga 
bekymmer och så skulle vi åka hem. En barnmorska kom in och sa att: ”nu åker ni hem” 
och då fick jag snabbt ringa efter min man. Det blev väldigt abrupt. 

Det tog ett tag för min man att komma eftersom det var minus 20 grader och halt och 
allt vad det var och då hade den här barnläkaren hunnit komma in en gång och titta på 
Zakarias och sagt att ”jag skriver ut dom andra först, så väntar vi på din man”.  

Sen när han kom, han hann precis komma innanför dörren, så kom hon in och sa 
bara: ”jag tror att han har Morbus down56. Så det var ju fint. Min man hann bara komma 
innanför dörren… så det var lite klantigt (Zakarias mamma). 

 
En del av föräldrarna fick ta emot beskedet ensamma, utan partnern. Det blev en stor 
påfrestning. Den förälder som fick beskedet ensam blev den som fick ge beskedet 
vidare. För den som fick ta emot beskedet från partnern fanns inte utrymme för 
följdfrågor och inte heller till professionellt stöd i stunden.  

Willes mamma beskrev hur gossens mormor kom på besök på BB och hur de firade 
med att äta tårta. Det var ett tillfälle då pappan inte var med. Mamman anade, när 
sonen föddes, att han hade Downs syndrom och hon hade frågat barnmorskorna om 
han var frisk. Om det skulle läkaren ge besked: 

 
Ja, han frågade efter min man. Jag sa att han är tillbaka vid 21.30. ”Kan jag prata med 
dig ändå”, sa han. ”Ja det får du väl göra”, sa jag, för han sa att han skulle gå av sitt skift 
och jag ville gärna veta. ”Det är som ni tror, er son har Downs syndrom”, sa han och sen 
kommer jag inte ihåg vad han sa mer. Jag ville vara ensam med Wille. Så jag bad 

                                              
56 Ett begrepp synonymt med Downs syndrom som användes tidigare  
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honom gå. Då frågade han om han kunde gå eller om jag skulle falla ihop och jag tyckte 
att det är väl min ensak och sen bad jag också min mamma gå. I det ögonblicket var jag 
stark, så jag sa: ”du får gå hem, jag orkar inte prata och jag orkar inte äta någon mer 
tårta”. Den hamnade i kylskåpet… 

Då tror jag att jag ringde min man och bad honom komma på en gång, jag tror att jag 
sa det också på telefon. Jag ringde till läkaren och han kom upp igen efter sitt skift, han 
skulle väl ha slutat för längesen, men han kom upp igen… jag kommer inte ihåg, det var 
mest min man som pratade med honom (Willes mamma). 

 
På frågan hur beskedet borde ha lämnats, svarade hon: 

 
Det är beskedet det är fel på … nej, men jag vet inte hur man ska få ett sånt besked. Jag 
har funderat på om han skulle ha gjort på nåt annat sätt men … Det enda är väl att han 
inte skulle ha gett det då, utan väntat tills min man kommit, så att vi hade varit båda två. 
Och kanske inte att han skulle ha hämtat mig i fikarummet, vi höll ju på att äta tårta! 
Det var fel vald tidpunkt. Det var väl det största felet han gjorde och kanske att han… 
Jag minns inte att han eller någon annan tittade till… jag ville ju vara själv, men jag 
trodde… Läkaren kom tillbaks när min man kom (Willes mamma). 

 
Willes mammas berättelse visar på den förväntan som fanns att inte bli lämnad, även 
om hon bett läkaren gå. Genom att stanna kvar, trots att skiftet var över, visade läkaren 
sedan att han tog situationen på allvar. Hugos mamma uppskattade, som nämndes 
ovan, det utrymme som gavs omkring frågan, om än för bara någon minut eller 
sekund. Hon fick ett mentalt utrymme. Att be någon gå eller vilja bli lämnad ifred kan 
vara uttryck för begäran om ett sådant utrymme. Men den känsla av ensamhet, som de 
flesta vittnat om, visar trots allt på behovet av att varken bli lämnad fysiskt eller 
utelämnad i psykiskt avseende, i en så utsatt situation.  

Oscars mamma fick också beskedet utan sin man och skulle sedan ta sig från 
sjukhuset ensam. Det skedde på en dag som i övrigt var förknippad med fest och 
glädje, midsommarafton. Den sorg som beskedet medförde låg kvar kommande 
midsommaraftnar. Att rummet där undersökningen skedde och beskedet gavs var ett 
sorts förvaringsrum, gav en känsla av avsaknad av respekt. Det som sedan hände i 
samband med beskedet var att barnet inte längre kändes som mammans barn. Barnet 
blev en annan person. Eftersom diagnosen inte gick att förändra, var det svårt att förstå 
den brådska som fanns: 

 
Då åkte jag in själv på midsommarafton och läkaren kollade igenom så där. Det var en 
sjuksköterska där inne också… Det var lite konstigt… ett jättehemskt rum – men det 
hade säkert varit hemskt hur som helst – det var inställt en massa TV-apparater där, 
ungefär bråte-rum… Jag var ju lite försenad och så det var väl andra före i kö, så att vi 
fick väl nåt litet skrubbrum där… och så sa han det: ”jag misstänker att han har Downs 
syndrom”. Då fattade man ingenting, för den där oron om låg muskeltonus hade man ju 
redan släppt. Vi skulle bara in på returkontroll, det var enkelt bara. Då fick man känslan 
igen… man fick barn som inte längre är ens barn, det är så det känns, utan det blir 
liksom… 
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Vi har inte haft kontakt med Downs syndrom, vi har inte träffat så många tidigare och 
då kom alla fördomar och så där … Ja, man vet att det inte går att göra någonting åt i 
varje fall. Och sen det här… ja allting kom… jag blev inte ledsen först, utan då blev jag 
mera chockad…  

Dom skulle ha sagt på en gång, på morgonen när vi ringde och sa att vi hade försovit 
oss, att ”antingen kommer ni inte alls eller kom båda två”. Vi hade ju också fullspäckat 
schema hela dan. Det går ju inte att kalla in en av föräldrarna och ge ett sådant besked 
på en midsommarafton (Oscars mamma). 

 

Ord från professionella av särskild betydelse för bilden av barnet 
Föräldrarnas beskrivningar av professionellas attityd och uttalanden om barnet visar 
hur detta formade, följde över tid, bidrog till att befästa en bild eller till att kunna 
skapa en ny bild av barnet och barnets diagnos. En enskild person, såsom en 
barnmorska, barnsköterska eller habiliteringsläkare kunde lämna tydliga avtryck 
genom ”små ord på sidan”. ”Små ord” betyder inte att det inte var betydelsefulla ord, 
tvärtom. Orden levde kvar på ett positivt eller negativt sätt, stödjande eller störande. 
”På sidan” kan förstås som att orden fälldes i ett icke-officiellt sammanhang, 
exempelvis i samband med skötseln av barnet eller liknande.  

Den bild föräldern hade eller fick vid beskedet kunde vara långt från vad diagnosen 
egentligen innebar – ett ”totalhandikapp”. Det behövdes därför en korrigering, en 
realitetsanpassning, till att barnet i första hand var ett barn och inte en diagnos. I en 
situation där allt ställts på ända behövdes ord som gav en ny hoppingivande bild. Det 
betyder inte att diagnosen skulle negligeras, utan få rätta proportioner. Av stort värde 
var det därför när professionella betonade ”det vanliga” hos barnet eller gav något 
positivt omdöme: 

 
Det var en sjuksköterska där som var jättebra, en irakiska. Hon var jättebra, hon frågade 
hur det var och hur det gick och så där. Hon sa att ”nu ska ni tro att det här är som vilket 
barn som helst, hon ska sova och äta precis som alla andra”. Hon var jätteviktig. Vi 
skulle ha gett en blomma till henne, men det blev aldrig av (Idas pappa). 
 

Det var betydelsefullt att någon uttryckte, att bebisen var lika välkommen som vilket 
barn som helst: 

 
Så var det en barnmorska med som var supergullig och sa: ”en sån söt liten tjej, henne 
tar jag med mig” och så stoppade hon in henne i sin tröja och skulle liksom gå iväg. I 
efterhand har jag tänkt att hon visste säkert, men ville visa att Sara var lika mycket 
välkommen som vilket barn som helst. I mitt läge blev det väldigt tydligt, att det går 
nog att tycka om henne, fast det här visste vi ju inte om då. Hon gjorde ett väldigt bra 
jobb, för det lämnade ett positivt avtryck. Hon ville visa – om det nu var nåt fel – att det 
inte gjorde henne någonting, Sara var bara en söt liten tjej (Saras mamma). 

 
Ord som tvärtemot sårade djupt handlade exempelvis om ett ifrågasättande av barn 
med Downs syndrom: 
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En barnmorska sa att vi valt att ha Mikaela eftersom vi inte gjort något foster-
vattensprov. Vi hade ju inte valt nånting, fast vi valt att inte testa (Mikaelas mamma). 

 
Ord av medömkan från de professionella var inte stödjande. Det behövdes en 
bekräftelse av att beskedet var svårt att få och en bekräftelse av att ett älskansvärt barn 
var fött, men inget beklagande: 

 
Det var en läkare där uppe på avdelningen, som sa: ”stackare er!” Som var just den här 
personen som la huvudet på sned. När man får en expert som uttrycker såna ord, så blir 
det så otroligt starkt, för dom vet ju hur jävligt det är. Det är dom som kan säga om det 
kommer att bli bra eller dåligt (Saras mamma). 

 
När den information som gavs i samband med beskedet var uteslutande medicinsk 
upplevdes den av de flesta som överflödig information:  

 
Sen fick vi i samband med det massor med information om vad som kan hända 
ytterligare. I vårt fall så blev det inte positivt, eftersom han öste över oss information 
om hjärtproblem, ögonproblem, öronproblem, mag-tarmproblem, allt sådant som kunde 
hända och delade ut böcker och visade bilder och vi bara sa: “försvinn med dom där” 
(Lovisas pappa). 
 

På många håll i landet fanns det en broschyr utgiven av FUB57 om Downs syndrom, 
som många av föräldrarna hade reagerat starkt på. Särskilt mödrarna uttryckte tydligt 
att de inte ville läsa de broschyrer som delades ut och att det var deras män som 
möjligen läste den information som gavs:  

 
Det var väl min man som läste. Han läste högt några meningar här och där, valda för 
mig, bland annat att dom kan visst lära sig att åka skidor. Och så fanns det en bild på en 
kille som åker slalom i en backe (Willes mamma). 
 

En uppfattning var att broschyren kunde bidra till att tydliggöra att det var ett 
annorlunda barn som kommit och till att ge information som inte efterfrågades:  

 
Beskedet var väldigt svårt. Sen kändes det så himla löjligt när läkaren kom med en 
broschyr som det stod Downs syndrom på. Nog för att han är jättetrevlig och vi har 
kontakt med honom fortfarande och visst var den nyttig att få – min sambo läste den 
jättemycket – men det kändes nästan som att man fick en bruksanvisning: ”så här 
fungerar ert barn”. ”Jaha, ger ni en sån här till dom som får vanliga barn också?” Det 
kändes så himla dumt (Frejs mamma). 

 
Mödrarna uttryckte tankar om en önskan att vilja lära känna barnet innan de läste eller 
tog emot medicinsk information på annat sätt. De ville skydda sig själva och barnet 
från information som inte kändes relevant i en situation med ett litet nyfött barn där de 
månade om barnet och det nya föräldraskapet:  

                                              
57 FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar), 1997 
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Jag ville inte ha nåt barn med den här diagnosen. Då ville jag inte ha en massa 
broschyrer och sånt. Jag ville vara ifred lite med att lära känna honom innan allt detta 
kom (Hugos mamma).  

 
Det kunde samtidigt kännas som en skyldighet att skaffa sig så mycket information 
som möjligt, även det utifrån en önskan att fylla föräldraskapets uppgift: 

 
Jag ville liksom inte… Fast jag kände ändå att man borde ju sätta sig in i det mer för det 
gäller ju Daniel, men jag blev bara illa berörd. När Daniel har det handikappet så är det 
ju vår skyldighet att veta så mycket som möjligt om det, kände jag, men känslorna var 
inte att jag hade behov av att veta ytterligare en massa om negativa följdsjukdomar och 
trassligheter som kan uppstå. För jag menar, det är ingen som säger om ett vanligt barn 
att: ”jaa, det är jättestor risk att barnet kommer att få allergier, det är jättevanligt att dom 
blir överviktiga och får diabetes tidigt”, det är ingen som sitter och säger så. Det tar bort 
mycket av det här att få känna att man är glad åt sitt nya barn (Daniels mamma). 
 

Den som inte hade fått någon information alls uttryckte det som en brist, men 
konstaterade också hur svårt det var att ta till sig den information som senare gavs, det 
vill säga om vilka medicinska komplikationer som eventuellt skulle kunna följa med 
diagnosen:  

 
Samtidigt vill man ju veta, men det blir ju bara en massa elände om man säger, en 
massa arbete eller problem (Oscars pappa). 
 

Det fanns medicinsk information som blev till stöd och då handlade det om en saklig, 
klargörande, information om det specifika barnet:  
 

Sen var vi och gjorde ultraljud på hjärtat med en superhärlig doktor som berättade 
precis: “här ser man flödet in och ut och kammaren” och “det ser så bra ut” och allting 
var tipp topp och då kände man verkligen en lättnad (Saras pappa). 

 
Det kunde även vara information som gav bekräftelse eller förklaring i den konkreta 
situationen. Förklaring till vad som hade hänt och vilka konsekvenser det sedan skulle 
få var det som värderades, även om det inte gick att få uttömmande svar: 

 
Sen var vi inne på sjukhuset, tog blodprov och träffade nån som förklarade det här med 
kromosomerna. Det kändes jättebra att komma dit. Då fick man förklarat lite närmare 
att man inte kan ta reda på hur det kommer att utveckla sig (Oscars pappa). 
 

Någon tyckte att den negativa informationen kunde tjäna till beredskap för andra 
besked: 

 
Om läkarna inte hade tagit upp alla negativa saker som skulle kunna hända, så tror jag 
att man hade känt sig lite övergiven. Det är ganska bra att dom plockar fram allting som 
kan hända, så får man bli positivt överraskad, om det inte händer. Om det händer så vet 
jag det i alla fall och sen kan jag inse att det nog inte kommer att hända (Daniels pappa).  
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När beskedet om diagnosen hade medfört en bild av ett ”totalhandikapp” kunde 
information om diagnosen bli till hjälp att korrigera den bilden. Informationen tjänade 
då till att ge en realistisk bild av vad funktionsnedsättningen kunde innebära som gav 
kunskap och hopp: 

 
Ju mer information man fick om diagnosen, så kunde man kanske se ett litet hopp. Jag 
såg inget hopp, jag såg ingen lösning. Det fanns ingen lösning på problemet, vi hade ett 
problem som inte kunde lösas och det var det som var livet… (Oscars mamma).  
 

Om felaktig information och felaktiga konsekvenser berättade Albins föräldrar. Den 
bild som läkaren gav av ett gravt hjärnskadat barn som inte skulle leva mer än tre, fyra 
år visade sig vara helt fel58. Att det inte blev så illa som läkaren förutspått kunde ses 
som positivt, men föräldraskapet påverkades av läkarens ord på ett svårhanterbart sätt, 
trots att barnet utvecklades över förväntan: 

 
När Albin utvecklades, gick det inte att vara så glad som omvärlden förväntade sig. 
Hade prognosen varit bättre hade det nog gått bättre. När man tar bort allt hopp och 
säger: så här blir det, är det jättesvårt att ställa om sig. Det är ett barn det är frågan om. 
Ena stunden är han liksom ingenting och nästa är han normal. Det är för tvära kast för 
en normal människa att greppa om, i varje fall för mig, utan någon slags hjälp (Albins 
mamma).  

 
Bilden fanns med i samvaron med barnet. Citatet visar hur föräldraskap är inriktat på 
framtiden, hur det handlar om att uppmuntra och utveckla barnet. Beskedet medförde 
att bilden av Albin hindrade föräldrarna att vara i den ”proximala utvecklingszonen”: 

 
Den här knäppa läkaren har fått styra bilden av Albin, det tycker jag är kriminellt 
faktiskt. Man kan inte skicka hem ett barn med sina föräldrar som ska ta hand om 
honom, uppmuntra honom och utveckla honom med det beskedet (Albins pappa). 

 

                                              
58 Han var fyra, fem månader när han började hålla upp huvudet. När han var nio månader satt han 
själv. Han började inte prata förrän han var tre år, men han åt själv från det han var ett år. Idag är han 
fyra år och han har precis lärt sig gå, han tar 25 steg. Han pratar, skriver sitt namn, leker med barn, 
läser enklare saker och leker med datorn. Han är helt adekvat mentalt, han är nästan lite tidig, han 
kunde alfabetet när han var två och ett halvt, det kunde han, innan han kunde prata, genom Magnus 
och Brasse. Han har varit sen med gången och det kommer nog att synas lite på honom när han går i 
framtiden, för han är mjuk i kroppen. Han kommer nog att ha dålig hållning och så har han lite sämre 
grovmotorik. Han skulle kunna skriva på en dator utan problem, men när det gäller att plocka upp 
pärlor och så där, då kan det vara lite klumpigt. Så vi har en helt normal fyraåring som i morse smällde 
upp dörren och skrek: ”Va’ sjutton, arton det regnar ute. Det ska ju snöa har du sagt. Det är vinter!” 
(Albins mamma). 
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Både bilden av framtiden och bilden av diagnosen behövde repareras och korrigeras. 
Det visade sig att de läkare som var så kallade habiliteringsläkare, det vill säga läkare 
specialiserade på olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för barn och 
familj, ofta hade kunnat ge en hoppingivande bild till föräldrarna till barnen med 
Downs syndrom. Dessa läkare gav en annan och kompletterande bild till den 
medicinska bilden av diagnosen. Det hjälpte föräldrarna att se barnet som person och 
medverkade även till en framtidsidé. Betoningen på barnets allmänna behov hjälpte till 
att revidera den bild av familjen och framtiden som framträtt i och med beskedet. 
Saras mamma beskrev hur läkaren sagt att han hade varit och tittat på flickan och 
därför kunde intyga att hon var fin. Det blev en stor skillnad mot att få allmän 
information om en diagnos. Det hjälpte till att göra barnet till en person – ett subjekt, 
från en diagnos – ett objekt: 

 
På söndan fick jag träffa Lasse  som var habiliteringsläkare och det var helt otroligt, helt 
enormt vilket stöd. Han liksom plockade ihop den här världsbilden som rasat sönder. 
Han förvandlade bilden av ett vårdpaket som låg i mitten och familjen runtomkring som 
skulle stötta vårdpaketet till: här är familjen och vår dotter kommer att bli en till i 
familjen. Vi är en enhet hela vi. Det var helt enormt. Han vände på det och sa: grattis! 
Jag har varit och tittat på henne. Hon är jättefin.  

Han var så otroligt lugn i sitt sätt så man kände att: ”ja, det kanske ska vara så här”. 
Man fick ställa frågor, precis vad som helst. Han hade lugna sköna svar på allting. ”Kan 
vi åka till Frankrike?” “Gud, vad härligt! Brukar ni åka mycket utomlands? Åh, vad 
härligt! Åh till Provence. Äta ost, åh Gud så härligt. Åker ni ofta utomlands? Ja, men då 
kan man bara komma ihåg att ge henne en extra spruta så att hon är lite uppbackad där. 
Åker man skidor så får hon väl gå i skidskola lite längre då, men det är inga problem”. 
Allting bara pusslades ihop igen. Vi skulle inte sluta med någonting? Hon är en i 
familjen och det var just den biten som var så enorm (Saras mamma). 
 

Viktors pappa fick hjälp av att få veta att Viktor skulle behandlas som vilket barn som 
helst och att det handlade om att använda sitt förnuft. Det betyder att läkaren gav tilltro 
till hans kompetens som förälder. Pappan upplevde sig respekterad och värderad. Det 
var inga konstigheter och det gav honom det ”riktiga skyddet eller stödet som man”: 

 
Den som hjälpte mig var Ingemar. Vi kör stenhårt med ”Ingemar-metoden”. Det är 
skitballt. ”Ja”, sa han. ”Vad är bra för dig och barnen? Sunt förnuft. Ja, han har Downs 
syndrom, men han är en kille, lite sen, och det är ju alla killar. Skriker han på natten, ja 
ta upp honom. Är han varm? Då har han feber. Tänk själv. Vill han ligga på mage, låt 
honom ligga på mage. Det är bara lugnt. Sover han bra så är det OK. Skit i det som 
skrivits före 2004. Sunt förnuft”, sa han. ”Spyr han upp, då har han ätit för mycket och 
vill inte ha mera. Det kan vilket barn som helst göra. Dom är inte gjorda av porslin”, sa 
han. ”Dom säger till när dom inte mår bra, dom skriker och det lär ni er efter bara några 
veckor bara. Vet ni inte varför dom skriker så ring mig…”  

Så det har vi kört med jättemycket och då har man ju fått det här riktigt, riktiga 
skyddet eller stödet som man. ”Ja, och vad kan jag göra så att det blir så bra som möjligt 
för Viktor? Gör jag illa honom eller finns det någonting jag kan göra så att det blir 
sämre för honom? Kan jag bryta av benen på honom om man leker med honom, är det 
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farligt?” ”Nej”, sa Ingemar, ”han bryter snarare benen mindre än andra barn”. Det är 
sådant man tänker på, att ska man vara försiktig. ”Ska man linda in honom bomull från 
början?” ”Nej”(Viktors pappa). 

 
Ett annat exempel på betydelsefulla ord gavs av Annas mamma. Det handlade om hur 
en bild av framtiden började glimta fram genom en kurators ord: 

 
Kuratorn på intensivvårdsavdelningen kom själv och hon var den enda som berättade 
om vilka möjligheter som finns. Hon berättade om dagis, skola och alltihopa. Visst var 
det överdrivet att hon berättade om det då, men hon kändes mänsklig. Då fattade jag 
inte vad det var för mening med det, men det la sig någonstans i alla fall. Det var viktig 
information ändå där i mängden. På något sätt gav hon en bild att det finns en 
kontinuitet, det finns en möjlighet till allting, man behöver inte pensioneras med Anna 
(Annas mamma). 
 

Att visa konkreta bilder, det vill säga fotografier var däremot inte till stöd:   
 

Då i den situationen tyckte jag att läkaren var alldeles för rak, alldeles för påhoppande 
på nåt sätt för han slängde fram nåt album där med bilder på Downs syndrombarn och 
det ville vi inte se. Vi ville ju ha Lovisa så klart, men vi ville inte se såna där bilder över 
hur det skulle kunna vara. Men jag kommer ihåg att han sa: ”vad ni än har planerat att 
göra med ert barn så ska ni göra det. Ni ska liksom inte backa och tro att ni blir låsta och 
tro att ni inte kommer att kunna resa eller…” Och det kändes skönt för han sa på nåt sätt 
att: ”ni kommer att leva ett normalt liv, men det kanske kommer att bli lite annorlunda” 
(Lovisas mamma). 

 

Sammanfattning och diskussion  
Tiden efter en förlossning är en ömtålig situation för varje förälder. Den uppluckring 
och omorganisation i psykiskt avseende som skett under den senare delen av 
graviditeten hos föräldrarna och som tjänar till en förberedelse för att kunna möta 
barnets behov (Winnicott, 1991; Stern, 1977; 1995; 1998; Risholm Mothander, 1994, 
Berg Brodén, 1989; 2004) förklarar det behov av stöd som fanns och den känslighet 
för professionellas kommentarer som också fanns. ”Ingen ska komma och säga 
någonting om mitt barn” – det kunde bli en stor kränkning på ett livsområde som ofta 
inneburit stora investeringar. En planering, väntan, längtan och förhoppning om en 
framtid upplevdes komma på skam med beskedet. Föräldrarnas berättelser visar att det 
krävs en stor fingertoppskänsla av de professionella. 

 
Genom sitt bemötande förmedlade de professionella en bild av hur föräldrarna 
betraktades och om situationen togs på allvar. Beskedet var svårt att få under alla 
omständigheter, men känslan av kränkning kunde lätt förstärkas genom det sätt som 
beskedet gavs på och vilken attityd som förmedlades. Att inriktningen bland de 
professionella inte fanns på föräldrarnas situation, berättade både mödrar och fäder. 
Mödrarna hade ofta upplevelsen av att vara övergivna istället för omhändertagna och 
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respekterade. Frånvaron av uttryck var svår att hantera. Fädernas upplevelse var att de 
ofta kände sig nedvärderade istället för respekterade och delaktiggjorda. För dem 
kunde det också upplevas som att deras kapacitet inte togs till vara.  

Såväl vid vilken tidpunkt, hur rummet där beskedet gavs såg ut, som hur den 
professionelle/a var i sitt bemötande hade betydelse, inte minst för förälderns 
självkänsla och fortsatta möjlighet att hantera beskedet. Det var också Lagerkrantz’ 
(1979) upptäckt, hur en opersonlig inställning hos personalen kunde påverka föräld-
rarnas självtillit. Genom upplevelsen av att inte bli sedd, uppmärksammad, respekterad 
och delaktig i det som hände med barnet fanns det risk att känslan av ensamhet och 
utanförskap förstärktes. I en traumatisk situation är det det mänskliga mötet som ger 
stöd, vilket också konstaterats av Lindblad (2005).  

När det sker ett möte, det vill säga ett möte i den betydelse som exempelvis Buber 
för fram, kan situationen – i det här fallet mottagandet av beskedet – underlättas därför 
att mötet i sig ger hopp. Med Bubers, Sterns och Winnicotts tankegångar som 
utgångspunkt kan ett möte förstås som något som kan förändra och berika en situation. 
I ett möte sker någonting emellan, någonting som i sig ger mod, kraft och energi. 
Mötet förstärker upplevelsen av att finnas, genom att vara sedd och respekterad av 
någon, det vill säga att vara ett subjekt för någon. Det anknyter också till Arendts ord 
om att ”närvaron av andra som ser vad vi ser och hör vad vi hör försäkrar oss om 
världens och vår egen realitet” (1986, s. 75). I utarbetade rutiner för hur ett 
omhändertagande ska se ut, behöver därför den medmänskliga faktorn poängteras.   
 
Lindblad (2006) beskrev att den viktigaste erfarenheten av stöd var att barnet blev 
”erkänt som värdefullt” (s. 32) vilket bekräftas med all tydlighet i föreliggande studie. 
De professionella som uttalade något positivt om barnet och visade att de betraktade 
barnet som vilket barn som helst blev till stöd för föräldrarna, i synnerhet omtalas det 
av mödrarna. Det som omnämns av fäderna som stöd var förklaringar och klargörande 
information kring det specifika barnet. Innebörden av stödet var att barnet synlig-
gjordes som subjekt.  

Detta överensstämmer även med Vehkakoskis (2007) tankar om de rådande 
diskurser (repertoarer) som kan cirkulera bland professionella. Hon menar att den 
repertoar som framhåller barnets unika egenskaper och som ser barnet som subjekt är 
den som skulle kunna ha betydelse för föräldrar och som även skulle kunna bidra till 
en förändrad syn på funktionsnedsättning över lag.  

Brazelton (1991) har påpekat hur det att bli varse barnets kompetens eller utmär-
kande drag i personligheten stärker anknytningen. Det innebär att för de professionella 
finns unika möjligheter att stärka förhållandet mellan förälder och barn genom att 
uppmärksamma barnet. Men det betyder inte att funktionsnedsättningen ska bort-
förklaras och förminskas, men risken att barnet endast blir ett objekt för yttre 
bedömning måste minimeras. Svårigheten med att få ett sådant besked behöver 
bekräftas till föräldern, men barnet ska och behöver inte beklagas. Det är en ny 



 135

människa som kommit till världen för att sätta ”något nytt i rörelse” i denna värld för 
att följa Hanna Arendts tanke om att varje människa är ett ”initium” (1986, s. 213).  
 
Föräldrarna var vanligen inte nöjda med den information de hade fått. Mödrarna, i 
första hand, uttryckte tydligt att allmän medicinsk information om diagnosen oftast var 
för svår att förstå och inte heller upplevdes relevant i det första skedet med ett nyfött 
barn. De ville lära känna barnet först, vilket kan förstås som intuitiv kunskap om vad 
som är det bästa för förälder och barn. Genom att den medicinska informationen inte 
heller gav någon förståelse för vad den skulle komma att innebära i ett existentiellt 
perspektiv var den inte till någon hjälp.  

En tolkning är att den information som vanligen önskades istället handlade om 
frågeställningar med existentiella förtecken, som det kunde vara svårt att ge uttryck 
för. De rörde hur framtiden skulle komma att se ut, exempelvis: hur kommer jag att 
klara detta; hur ska det gå för oss som familj; finns det någon framtid; hur kan man 
leva med ett sådant barn; vilka möjligheter finns det; vilket samhällsstöd finns; vad 
kan jag göra för barnet och hur kan man göra för att det ska bli så bra som möjligt?   

Hedovs (2002) undersökning visade att 70 procent av föräldrarna kände sig otill-
räckligt informerade och att 46 procent inte förstod informationen vid delgivningen av 
beskedet att deras barn hade Downs syndrom. Det bekräftar att medicinsk information 
inte handlar om det som föräldern söker efter, utan den information som behövs ligger 
på ett annat plan. Några av föräldrarna hade önskat att få träffa en annan familj redan 
första dagen, vilket också styrker att det fanns ett behov av att få en bild av hur livet 
skulle kunna levas.  
 
Den fråga som fanns underförstått till de professionella handlade om hur man kunde 
leva sitt liv. I det existentiella kaos som uppstått kunde frågeställningen till och med 
vara: Kan man leva sitt liv? 
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10. Kärlekskampen 
 
 
 
 

Föräldrarnas sätt att försöka närma sig barnet kunde för en del betraktas som en kamp, 
en kärlekskamp för egen räkning. För de flesta innehöll det första mötet med 
omgivningen en fråga om huruvida barnet skulle bli accepterat eller ej, vilket kan ses 
som en kärlekskamp för barnets räkning.    

I det här kapitlet berörs det första mötet med barnet och mötet med den närmaste 
omgivningen, det vill säga familj och vänner, och föräldrarnas bemästrande av 
situationen.  

 
Den första reaktionen inför barnet  
Det första mötet med barnet, var i det här läget inte ett Möte i bemärkelsen relation, 
samspel och ömsesidighet utan det handlade om att konfronteras med ett faktum som 
rörde barnet. Därför var inte heller den första känslan alltid riktad mot barnet, utan en 
reaktion på beskedet. I beskrivningar av den första reaktionen uttryckte en del 
föräldrar att de kände sig främmande inför barnet, ville lämna bort barnet eller önskade 
att barnet skulle dö. Det var företrädesvis mödrar som hade sådana utsagor av 
fjärmande slag:  
 

Det tog ganska lång tid för mig innan jag fick känslor. Jag ville byta bort henne. ”Jag 
byter bort henne. Jag byter med lilla plastbyttan bredvid”. Henne vill jag inte ha. ”Det 
stämmer inte. Vi klarar inte av ett udda barn”. Eller… ”vi åker hem. Vi sticker. Vi låtsas 
som att inget har hänt”. Eller… ”hoppas att hon har sånt hjärtfel att hon dör i morgon, 
att det är så gravt att hon inte klarar av det här”. Det var många sådana tankar innan det 
vände. Många av tankarna låg där i början när vi hade fått besked om misstanken och 
även i gråzonen i väntan på det slutliga beskedet: ”om det nu är så…så hoppas jag att 
hon dör. Jag hoppas verkligen att hon dör, för vi klarar inte av det” (Saras mamma)59.  

 
Andra uttryckte tvärtemot att de ville ta hand om barnet på ett särskilt sätt, att de ville 
skydda barnet från omvärlden. Det var också företrädesvis flest mammor som 
uttryckte sig så: 

 
Sen rullades jag ner i rullstol och när jag kom ner låg ju hon i kuvös och… då frågade 
läkaren om vi märkt nåt annorlunda med henne, och då såg ju jag allt folk som stod där. 
Då reste jag mig upp ur rullstolen och bara frågade: ”vaddå?” Läkaren sa: ”Vi 
misstänker att hon har en kromosomrubbning” och då ramlade jag ihop. Min man fick 
tag i mig… Läkaren sa: ”vi vet inte säkert, men vi måste ju säga det här”. Sen gick vi 

                                              
59 De tankar som Saras mamma gav uttryck för var mycket vanliga. De kunde finnas där även om 
känslan samtidigt också var en annan.  
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därifrån. Jag var helt slut när jag kom ner, men jag tror att jag stängde av mig själv då. 
Jag tänkte bara på henne. Jag ville lägga mig hos henne nästan, jag ville bara skydda, 
skydda… Sen så fick vi gå därifrån, men vi kunde inte vara ifrån henne, varken min 
man eller jag, så vi gick tillbaka. Sen var jag med henne hela tiden. Jag ville ju skydda, 
skydda hela tiden, så man reagerar ju väldigt olika. Jag kunde inte koppla av alls, så jag 
sov inte och jag fick fyra mjölkstockningar. Jag fattade inte det här med amning, jag var 
helt väck i skallen. Fullständig panik (Åsas mamma). 

 
När det gällde känslan av att vilja beskydda såg den ut att vara en mycket stark känsla. 
Kanske gällde det att skydda både barnet och sig själv mot omvärldens insyn? Att 
känslan var starkare än den känsla av beskydd som vanligen infinner sig i kontakten 
med ett litet barn var en reflektion som Saras mamma hade, att det handlade om att 
”ännu mera värna”: 

 
Man märkte andra som på en gång ville värna om sin lilla, att det krävdes ännu mera 
värna och ta hand om. Så kände jag ju inte alls, utan jag ville ta bort henne istället. Men 
sen blev det väl mer och mer att ta hand om. Det är väldigt olika (Saras mamma). 

 
Det bekräftades också av Åsas mamma som efter en tid fick konstatera att hon ”glömt” 
sig själv: 

 
Nej, man hinner inte med sig själv på nåt vis, men det kanske man inte gör när man får 
barn. Jag har ju inget att jämföra med, att få ett friskt barn och få ett handikappat barn, 
men jag tycker att man, eller jag fokuserade så mycket på Åsa att… Man stänger av sig 
själv. Jag gick upp väldigt mycket i vikt, det såg jag inte ens. Det såg jag efter ett 
halvår, när jag ställde mig på vågen åtta kilo senare. Det hade jag inte märkt, inte ens på 
kläderna, det var lite läskigt. Alltså jag älskade henne, jag gör det fortfarande så himla 
mycket. Jag kom ihåg när jag såg henne, när vi tittade på varann första gången, då 
liksom bara… Det enda jag har känt är att jag inte vill att hon ska ha det. Jag har ju 
suttit där och känt: ”nej, nej, nej inte handikapp, inte henne, inte mitt barn (Åsas 
mamma). 

 
Ytterligare ett sätt för att uttrycka den första känslan var att använda orden: ”Det är ju 
mitt barn” ord som inte innehöll någon tvekan om att inte vilja ta hand om barnet, men 
inte heller något uttalande om särskilt beskyddande. Det var ingenting som föräldern i 
den situationen behövde känna efter, utan något som han eller hon utgick ifrån. Om 
majoriteten varit mödrar i de tidigare nämnda kategorierna så var majoriteten, omvänt 
här, fäder:  

 
Jag har aldrig haft den här tanken, att jag inte ville ha henne, det har aldrig hänt. Nej, 
men det är ju mitt barn och jag älskade henne. Då var hon nyfödd och då ser man inte så 
mycket att det är… att hon inte är normal. Nej, jag tog det nog bra om man säger så. För 
min sambo var det lite hårdare, men jag tog det väldigt bra… eller bra… det är ju mitt 
barn. Jag har aldrig gråtit över Ida, över det har jag faktiskt aldrig gråtit, men det var 
jobbigt att min sambo satt och grät när hon ammade (Idas pappa). 
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Skillnaden mellan mödrar och fäder var att mödrar i sin egenskap av mödrar stod i ett 
närmare förhållande med barnet genom graviditet och förlossning, som gjorde att de 
redan befann sig i en relation med barnet. Fäderna hade i sin egenskap av fäder en mer 
naturlig distans. De kunde mer ”bestämma sig” för att gå in i en relation eller inte. För 
en del fäder blev därför frågan om att ”lämna bort” aktuell på ett annat sätt än för 
mödrarna och de kunde bli helt avståndstagande. När fäderna väl bestämt sig för att ta 
till sig barnet var det så. Mödrarna beskrev vanligen inte ett avståndstagande på 
samma sätt som gällde fäderna även om deras känsla var av fjärmande slag.  

Några föräldrar beskrev en mer avvaktande hållning som verkade höra ihop med 
partners sätt att reagera. Mikaelas mammas berättelse illustrerar hur chocken tog sig 
uttryck hos bägge föräldrarna. Genom pappans avståndstagande blev mamman 
tvungen att ha en mer avvaktande hållning, hon fick hålla sin sorg för sig själv och 
visade inte sina egna känslor till att börja med. Mammans första tanke var att det var 
henne det var fel på. Hennes berättelse visar på det sammansatta i situationen, hur det 
fanns många olika känslor samtidigt. Vid ett tillfälle sökte hon exempelvis upp sitt 
barn och hade en förhoppning om att få ge henne mat och vid ett senare tillfälle 
beskrev hon hur varken hon eller pappan ville ta upp flickan. Berättelsen visar också 
hur pappan, med läkarens hjälp, kunde närma sig sin flicka: 

 
Min första känsla var att det är fel på mig och typiskt att jag inte kunde. Jag tänkte att 
nu är jag för gammal. Jag var 34. Vi tog inget fostervattensprov. Jag var rädd att få 
missfall och jag tänkte att varför skulle jag få… Jag trodde inte jag kunde få ett 
handikappat barn, men min sambo var rädd att det skulle vara ett barn med Downs 
syndrom. Han ville att vi skulle ta ett prov. ”Vill ni det?”, sa barnmorskan. Sen 
bestämde vi tillsammans att vi inte skulle ta nåt prov, missfallsrisken avgjorde. Men om 
vi hade gjort ett prov och fått veta att barnet hade Downs syndrom, då hade det blivit 
abort. Jag hade ingen aning om vad Downs syndrom innebar. Min sambo hade 
erfarenhet mer nära inpå.  

Vi var på ett ultraljud och jag tyckte att barnmorskan tittade otroligt länge. Min 
sambo grät. Han längtade så efter barnet och han sa att vi ville ha fotot från ultraljudet, 
men barnmorskan sa att det inte gick att få en tydlig bild och att ”vi kan inte se allt”.  

Jag trodde först att det var en pojke, en busig pojke, men sen trodde jag att det var en 
busig flicka. Min stora tjej var 13 år då. Jag var jättestolt och glad och jag mådde bra.  

Så kom Mikaela några dagar tidigare än beräknat. Jag hade inte en tanke på att det 
skulle kunna vara nåt fel, men jag såg att min sambo blev annorlunda i ansiktet. Jag såg 
bara att hon var så söt, den lilla munnen och hennes lilla näsa. Jag tänkte att hans 
reaktion berodde på att det var så omvälvande. Hon var så himlans fin och jag trodde i 
det ögonblicket att jag fått en hel, fin flicka. Det var en sådan stark känsla. Hon var så 
söt! 

Så blev Mikaela blåare och blåare och hon måste få syre. Det var för att hon hade 
blåsor på lungorna. Hon måste tas ut och min sambo gick med bestämda steg efter. Jag 
var lugn för att jag tänkte att hon var i goda händer, men lite chockad var jag av 
turbulensen. Jag hade ju inte fått ha henne så länge. Så kom min sambo in igen. Han var 
jättekonstig i ansiktet, men jag var så glad. Vi skålade, men han var spänd. ”Var inte 
orolig”, sa jag, men han vägrade att äta. Sen kom de in och sa: ”Ni får komma in till 
henne sen. Ni får dricka lite kaffe först.” ”Det kommer väl att gå bra?”, frågade jag. 
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”Det vet vi inte”, svarade dom. Då fick jag för mig att jag måste gå in på en gång och 
dom sa att dom aldrig sett någon resa sig så tidigt. 

Då såg jag det lilla knytet som var så gulligt. Jag pratade med henne och hon tittade. 
Jag bara längtade efter att få hålla i henne. Det var inget konstigt. ”Du får hålla henne”, 
sa dom. ”Får jag det”, sa jag och försökte lägga henne till bröstet. ”Men hon har ju 
sneda ögon”, sa jag. Min sambo var knäpptyst. Han tittade och tittade på mig. ”Det var 
inte bra. Då är hon ju mongoloid”, sa han. Då skulle vi lämna bort henne hade vi 
bestämt. Min sambo ville ju det och jag hade väl svarat ja i förbifarten. Han skulle fråga 
läkarna, men fick till svar av en sköterska att ”det skulle gå så bra så”. Då fick han 
nästan ett utbrott så de hämtade en läkare. Då blev jag orolig för honom. 

Så kom läkaren och han sa: ”som ni tror, så tror vi, att hon har Downs syndrom”. Jag 
försökte ta det som det kom. Jag tänkte mer på min sambo och det han hade oroat sig 
för. Nu var det verklighet och hur kunde det vara så. Jag kommer inte ihåg ordningen 
sen hur allting hände. Jag minns att min sambo fick så konstig röst och att han sa att han 
verkligen ville veta om det var Downs syndrom, annars ville han inte ta till sig henne. 
Provet skulle göras så fort som möjligt. De frågade mig också. Jag ville det också, så att 
man inte går och hoppas. Det är bra att få veta. Jag visste ingenting, jag visste inte ens 
om hon skulle dö eller vad som skulle hända. De lovade att ta provet samma dag. Jag 
tänkte ändå i mitt huvud att Mikaela var en frisk liten flicka och att det skulle gå bra. 
Jag var orolig för att min sambo skulle sticka. Han ville hela tiden sticka iväg och det 
var svårt att prata med honom om att det var vårt barn. 

Sen måste jag gå ner och titta på henne, jag vet inte om det var efter ett dygn eller… 
Min sambo var orolig för att jag skulle fästa mig vid henne. Han sa: ”du kommer att ta 
upp henne. Du kommer att ta hem henne.” Jag vågade inte säga någonting för då skulle 
han sticka. Men sen bestämde jag mig och sa att ”nu går jag ner till henne och ser hur 
det är.” Så jag gick ner själv. Där nere sa dom, att jag skulle få mata henne, men så fick 
jag inte det. Det var så svårt för jag var ju så glad att jag skulle få göra det. De ville 
kanske att jag skulle glömma henne. Det var inte alls bra, men annars var det jättebra 
personal. Vi fick en kurator, vi hade en jättebra överläkare, en underläkare, en sköterska 
– men hon var inte bra – det var hon som sa: ”det kommer att gå så bra”. Min man 
kokade, men jag tyckte ändå att hon var bra, för hon var snäll mot Mikaela.  

Vi var kvar på sjukhuset fem dar. Vi tittade ut genom fönstret och såg alla lyckliga 
som gick därifrån med sina bebisar och där stod vi och ingen ville ta upp henne. Så hade 
syret gått upp och vi skulle få ta upp henne till oss. Då fick jag ett utbrott en natt mot 
min sambo. Jag tyckte att allt bara handlade om honom och hans känslor. Jag sa: ”stick 
då!” ”Mina känslor då?” Jag blev riktigt arg. Jag hade inte visat mina känslor. Den 
första natten grät jag tyst för mig själv. Så kanske han nånstans fattade hur han betedde 
sig och jag kände att nu håller jag inte kvar honom längre. Jag hade varit så rädd att han 
skulle sticka. Jag vet hur det är att vara ensam, det har jag varit med min stora dotter 
och hur skulle det nu bli att vara ensamstående igen och nu med en handikappad. Min 
man rannsakade sig själv. ”Vi måste ta en timme i taget”, sa jag. Läkarna var män och 
det var jättebra för oss. De var tydliga och raka. Överläkaren sa: ”Tänk inte framåt utan 
här och nu” och så bad han min man stanna kvar den dagen. Nästa dag tog han ny 
kontakt och sa till min man att det var bra om han kunde vara kvar en dag till. Så 
fortsatte det och nu är Mikaela sin pappas ögonsten (Mikaelas mamma).   
 

Sammanfattningsvis var föräldrarnas första känsla för barnet ofta olika. Den känsla 
som fanns inför barnet hade inte med graden av sorg att göra. Sorgen kunde vara en 
sorg över ett annorlunda föräldraskap, över ett väntat barn som inte kom eller en sorg 
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för barnets skull. Sorg över ett besked behövde inte betyda sorg över barnet. Det 
behövde inte heller betyda att den som talade om beskydd inte talade om sorg. Åsas 
mamma som beskrev hur hon ville ”skydda, skydda” berättade om sina tårar: 

 
(På sjukhuset) satt jag och grinande. Jag ammade och grinade. Jag grinade och grinade 
och grinade (Åsas mamma). 

 
Berättelserna visar även att föräldrarna kunde växla i stämningsläge. Om en visade sig 
stark kunde den andre vara svag och vice versa:  

 
Mina minnen kring det här, det är att fyra, fem dagar när vi låg på BB, var vi verkligen 
ledsna i långa omgångar. Vi turades väl om att vara starka, eller samlade åtminstone, 
och ibland helt bestörta. Det var ganska sällan som vi var det exakt samtidigt. Vi 
pratade oerhört mycket om det här, vad som komma skulle och så vidare (Lovisas 
pappa). 

 

En situation som behövde bemästras  
För att hantera den uppkomna situationen använde sig föräldrarna av olika strategier 
för att få hela situationen att vända. Det var så kaotiskt att något måste göras. De 
mödrar som berättade om känslomässiga hinder berättade om en aktiv strävan att 
kunna ta till sig barnet. Det kunde ta sig uttryck i att mamman sökte upp barnet på BB 
– även mitt i natten för att titta på henne eller honom. Ett uttryck som användes av en 
av mödrarna var ’bebis-titten’. Hon tittade på sitt barn i betydelsen att hon ”tittade in” 
henne i sitt hjärta. Att barnet tittade på henne, det vill säga att de fick ögonkontakt 
hade också stor betydelse för mamman. Noteras kan att det även var betydelsefullt att 
de professionella brytt sig på ett särskilt vis: 

 
Vid ett tillfälle när hon var opererad uppfattade jag att Emma tittade på mig – 
jättedrogad – och det kändes som: ”Wow, hon känner igen mig”. Det var lite härligt och 
så hade personalen satt upp håret i en tofs (Emmas mamma).  
 

En del berättade hur intellektet kom känslan till hjälp. Ett exempel var Hugos mamma 
som visste att fysisk kontakt var bra i kontakten med barnet och att hon därför 
medvetet använde sig av det. Hon ville känna en inre ”psykisk” närhet och för att 
komma därhän använde hon sig av det hon hade intellektuell kännedom om: 

 
Nu vet ju jag, tack vare det jobb jag har, hur viktigt det är att hålla i barnet, så jag 
använde det lite. Jag använde intellektet där. Det var väldigt bra. Då gick vi genvägen 
genom kropparna på nåt vis. Även jag fick det här inom mig även om jag inte var så 
där: ”Åh, lilla älskliga unge kom till mig”. Jag tog i honom i alla fall och höll honom 
och då fick ju jag det här också (Hugos mamma).   

 
Det blev en befriande upptäckt att få ”det här”, som Hugos mamma sa eller som Idas 
mamma uttryckte det att: ”det fanns ju där”, det vill säga en känsla av att vilja och 



 141

kunna ge omsorg och även att kunna ta emot det barnet hade att ge. Idas mamma hade 
sin flicka hos sig på natten och upptäckte sina känslor av omsorg, att vilja ge mat: 

 
Då var det bara hon och jag. Det fanns ju ingen annan där. Jag kände bara att jag var 
tvungen, fast hon ville inte äta (skratt). Då kände jag att det måste du ju göra. Du måste 
ju äta. Där var det det enda, hon måste ju överleva, hon måste ju ha mat, ja så att det 
fanns ju där i alla fall, ja, ja ja. Det var en av de mysigaste nätterna, för annars kunde jag 
bli jättearg på henne ibland, när hon var riktigt liten (Idas mamma).  
 

Både mödrar och fäder talade om att den fysiska närheten till barnet blivit till hjälp att 
få positiva känslor för barnet. Vanligen beskrev fäderna andra handlingar under den 
allra första tiden, än de mödrarna berättade om, som gällde hur de närmat sig barnet. 
En sådan handling som tydliggjordes var hur de snarast tagit kontakt med de egna 
föräldrarna60, inte för att i första hand berätta utan för att få hjälp och stöd. Ett exempel 
var Julias pappa som berättade hur han ville att hans mamma skulle komma till BB 
mitt i natten:  

 
Tanken att lämna Julia fanns där. ”Nu får du komma in och kolla på det här barnet”, sa 
jag när jag ringde hem till mamma. Hon hörde på mig, för det är inte så ofta jag är så 
knäckt, så hon tog syrran med sig och kom förbi på natten. Jag ville att dom skulle 
kolla, bedöma eller säga vad dom tyckte, jag vet inte (Julias pappa). 
 

Ett ytterligare exempel är Frejs pappa som ringde sin mamma, även det mitt i natten: 
 
Så pratade jag med min mamma och berättade det för henne. Hon sa ungefär som jag, 
att det var ju inte vad hon hade förväntat sig, men är det så, så är det ju så. Det är ju 
alltid så i livet, saker och ting blir inte vad man tror att det ska bli. Man måste helt 
enkelt acceptera att ibland så blir det inte som man hade tänkt sig och då får man arbeta 
efter det. Jag tror folk fokuserar mycket på problem, jag är lite mer så här handfast, att 
om jag ser ett problem så tänker jag: ”varför tycker jag det är ett problem” och sen vet 
jag vad jag måste göra för att försöka lösa det (Frejs pappa). 

 
Det kan tolkas som att ”avstampen” hos de egna föräldrarna underlättade för fäderna 
att hantera situationen och närma sig barnet. Flera fäder, liksom Frejs pappa i exemplet 
ovan, gav uttryck för att de använt sig av sina egna karaktärsdrag, av sitt sätt att 
vanligen vara, för att hantera situationen. Emmas pappa beskrev hurdan han var och på 
vilket sätt hans mamma reagerat: 

 
Jag är inte sådan att jag går och pratar, pratar av mig och tar hjälp så där lätt, utan det är 
lugnt. Det var ingen tanke på att: ”det här kan ju aldrig funka, det här klarar jag inte, det 
här skiter jag i”. Den känslan fick jag aldrig. Däremot så – jag är väl en sådan där som 
alltid ska fixa allting – så jag tänkte att, ”det här fixar vi på nåt sätt”. Inte ”nu ska jag 
göra så och så” utan mer att ”det där får man fixa, det är bara att bita ihop, det måste 

                                              
60 Ett par mödrar beskrev också tidig kontakt med de egna föräldrarna, men inte på så påtagligt vis 
som de fäder som beskrev detta.  
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gå”. Föräldrarna tröstade, morsan är väl som jag, att det ska fixa sig, det kommer att gå 
bra. Dom beklagade sig inte på något sätt att Emma föddes (Emmas pappa).  
 

Ett annat sätt att så småningom bemästra situationen var att fatta beslut. Det var 
framför allt fäderna som gav tydliga uttryck för att de hade beslutat, bestämt och så 
vidare. Flera beskrev att det ofta tagit relativt kort tid innan den första kaotiska känslan 
släppte. Det var också vanligt bland fäderna att ange den tid det tog innan det vände. 
Två veckor menade Saras pappa att det tog: 

 
Jag kan säga att den där sorgeperioden varade i ungefär två veckor, men under den tiden 
var det otroligt mycket känslor i omlopp. Sen var Sara accepterad familjemedlem och 
blev – inte fullt ut kanske – men mer och mer accepterad efter det. Då hade man i alla 
fall landat på jordskorpan igen (Saras pappa).  
 

Julias pappa menade att ”det jobbiga varade i 24 timmar”. Sen tyckte han att det var 
roligt. Då hade han ”bestämt sig” och känslor hade börjat väckas. Hans berättelse visar 
att han också hade hjälp av den fysiska närheten till sitt barn: 

 
Om jag bestämmer mig för att det är bra, då är det bara att vara som man är normalt sett. 
När man väl bestämt sig för att behålla barnet måste man ju gå vidare på något sätt. 
Dom flesta gör väl så, man vet inte vad det är som gör att det vänder. Man tycker synd 
om barnet, för var skulle man lämna henne någonstans? Sen börjar man ju tycka om 
barnet. Det är ju så. Det är helt normalt, tror jag. Jag var kvar på sjukhuset och sov en 
natt till och då sov Julia bredvid mig. Då var det inga problem. Jag tyckte synd om 
henne om hon skulle ligga själv, det kunde hon ju inte göra (Julias pappa). 
 

Lovisas pappa bestämde sig efter ”tio dagar till två veckor”: 
 
Vi bestämde oss för att vi skulle ta en dag i sänder. Vi hoppas att vi kan ge Lovisa ett 
bra liv. Det ska vi slåss för, så att även dom bitarna har man försökt att vända till något 
positivt. Egentligen har jag inte känt mig nedstämd över Lovisas … sjukdom… sen dom 
här första… vi säger tio dagar till två veckor, för nånstans där drog vi ett streck. Då sa 
vi att: ”nej, nu är det bra, nu så… Lovisa är frisk, hon är jättemysig och go’ och rar på 
alla sätt”. Och det är det vi kör med (Lovisas pappa). 
 

Flera mödrar beskrev hur de i sin tur tagit hjälp av fädernas sätt att handla61: 
 
Sen vet jag, att min man sa, att det här kommer att gå bra och det var väl egentligen det 
som gjorde att det ändå kändes så (Lovisas mamma). 

 
Mötet med den närmaste omgivningen  
När föräldrarna beskrev det första mötet med omgivningen handlade det mest om hur 
de skulle kunna leverera ett budskap. Istället för att ringa och berätta om den glada 

                                              
61 De var främst de mödrar vars män tagit tidig kontakt med de egna föräldrarna som beskrev detta. 
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nyheten att allt ”gått bra” skulle föräldrarna förmedla det besked de fått själva. Det 
kunde upplevas svårare än att ha fått ta emot beskedet själv:  

 
Man var i sån himla chock och sen ringa och berätta för alla var ju det jobbigaste. Det 
var mycket jobbigare än att få beskedet själv (Frejs mamma). 
 

En svårighet med att berätta, berodde på den attityd föräldern hade haft själv och/eller 
visste att andra kunde ha: 

 
Man är ju präglad av ett samhälle som tenderar att se ner på, ja till och med på folk som 
ser ut som mig, som är lite mer välrundade än andra människor. Så jag anser ju att vårt 
samhälle är väldigt fördömande, allt ifrån rasism till att vara fet och ha glasögon och det 
är ju någonting vi får lära oss när vi växer upp (Frejs pappa). 
 

Det fanns därför en osäkerhet om vad personer i omgivningen skulle ha för inställning 
till det nya barnet: 

 
Jag vet inte vad jag tänkte... att det var bara jag som tyckte att han var gullig, att han var 
jättefin. Är det bara jag som tycker det? Är det bara vi som älskar honom? Det kanske 
är många som tycker att, det inte ska finnas såna små barn. Dom kanske ifrågasätter ens 
beslut att inte ha gjort fostervattensprov. Om man kan tänka sig att ta bort, är det ju för 
att man tycker, att dom inte ska få finnas. Det är ju en svår tanke, som man inte själv 
förstår. Man tror att man är den enda som tycker, att ens barn är härligt att berätta om 
(Willes mamma).   
 

En förklaring till att det kunde vara så svårt att berätta var att det var en situation som 
blev oberäknelig. Osäkerheten gällde hur andra skulle reagera. Att det var svårt för 
omgivningen att förhålla sig till och hantera beskedet påtalades av flera av föräldrarna: 

 
Det var min fru som skötte det där att ringa runt och prata, hon var väl bättre på det. Jag 
hade svårt för att tala om det, det blir ju alltid: ”Ja, du har ju fått barn, grattis!” Ja, men 
så har hon Downs syndrom. Det var ju jättesvårt att säga, att lägga till det. Då blir det 
tyst liksom och då vet inte dom andra vad dom ska säga, så jag hade inte så många 
sådana kontakter (Emmas pappa). 

Och: 
Så skulle man nu ringa till jobbet och säga: ”Det gick väldigt illa. Vi har fått ett 
hjärndött barn”. Ingen vet hur den ska reagera. Det sprids som löpeld i 
bekantskapskretsen och ingen vet hur den ska förhålla sig (Albins mamma). 
 

 Föräldrarna beskrev att de hade ett behov av att skydda sig från andras reaktioner. Det 
var inte möjligt att också bära andras ”bördor”. Med en egen ostadig grund blev 
omgivningens oförutsägbara reaktioner en utmaning och påfrestning: 

 
Då kände man att: ”nu ska vi ringa och berätta att han inte är frisk” eller frisk är han ju, 
men att han inte är som alla andra, eller vad heter det… Det var väl det mest, att man 
kände att, nu får jag komma med det jobbiga beskedet, men… Det är så svårt att 
förklara hur man kände då. Först hade man fått beskedet mitt på natten, man hade sovit 
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typ två timmar på två dygn… och sen skulle man berätta att det var nåt fel. Det var så 
konstig känsla. Det var så stor chock för en själv och man hade ju inte hunnit smälta 
den. Det sprang psykologer och läkare där och det var allt möjligt. Och Frej var iväg på 
hjärtundersökning och det var bara första dagen och då skulle man berätta att han inte 
var som alla andra. 

Allas reaktioner var olika. Vissa tog det väl värre än andra eller vad jag ska säga. En 
kompis till oss, han var tyst en lång, lång stund i telefon, och det var ju jättesvårt för oss 
när han inte sa någonting, när man försökte berätta. Han trodde att vi skämtade. Så det 
blev en väldigt jobbig situation.  

Jag vet inte varför, jag tyckte det var så jobbigt att berätta för andra, men det var väl 
för att man ville att allting skulle gå bra och alla trodde väl att det skulle gå bra för det 
fanns ju inget tecken innan på att det inte skulle gå bra. Det är ju så himla svårt att 
förklara, man vet ju hur man kände, men liksom få känslan till ord, det är… (Frejs 
mamma). 
 

Flera av berättelserna handlade därför om hur föräldrarna också i den situationen 
använt sig av olika strategier. Zakarias’ mamma berättade hur hon arrangerade en 
situation som skulle göra det möjligt för henne att berätta för sina föräldrar: 

 
Det här är det jobbigaste av allt. Nu vet man ju i och för sig att mor- och farföräldrar tar 
det ju aldrig lika hårt som man själv gör, så är det ju, men det var svårt att berätta för 
dom och dom blev jätteledsna. Jag ringde till min storebror och så fick han åka dit. Dom 
bor inte i samma stad. När han kom dit ringde jag, vi hade bestämt tid exakt när jag 
skulle ringa. Han skulle komma innanför dörren och då skulle jag ringa. Så ringde jag 
från sjukhuset och berättade det.  

Dom hade inte sett Zakarias, så det är klart att när man berättar det, så målar dom ju 
ut en bild. Jag visste att det blir så, för det är ju så man ser på det. En vecka senare kom 
mamma till oss och då blev det ju inte så jobbigt längre, när hon fick se honom 
(Zakarias’ mamma). 
 

”Då blev det ju inte så jobbigt längre när hon fick se honom”, sa Zakarias’ mamma. 
Hon visste att föräldrarna skulle ha en bild eller föreställning. Mamman sa också vid 
intervjutillfället, att det var svårt att berätta när gossen inte var med. Det var lättare när 
hon såg honom. Det berodde troligen på att Zakarias själv representerade någonting 
helt annat än vad diagnosen, det vill säga bilden av diagnosen, gjorde. 

Ett sätt att berätta för vänner var att skicka e-post. Det var en strategi för att undvika 
andras direkta reaktioner: 

 
Sen kände jag att jag orkar inte berätta, utan jag skrev ihop ett brev på datorn som jag e-
postade till arbetskompisar och kompisar. Sen började telefonen ringa, men jag kunde 
inte prata så det var telefonsvararen eller min man som fick ringa under två veckor. Sen 
valde jag själv att ringa till dom som jag orkade prata med. Men fördelen var att dom 
skickade e-post och svarade först. På e-post fick vi bara en massa positiva svar eller 
gratulationer, en del skrev lite och en del skrev jättemycket, men jag tror faktiskt alla 
skrev någonting… och alla någonting positivt (Willes mamma). 
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För en del, i synnerhet fäder, fanns inga svårigheter med att berätta, men det kan trots 
det uppfattas som en medveten hållning, något de bestämt sig för: 

 
Vi bestämde oss också för att så fort vi träffade folk som man kanske inte umgås med 
lika regelbundet som vår kärnkrets, som fick veta det från dag ett egentligen, att berätta 
på en gång så fort vi träffade dom (Lovisas pappa). 
  

När föräldrarna kände sig tvungna att ”hjälpa” omgivningen blev det arbetsamt. Ett 
sätt som Viktors pappa berättade om för att hjälpa omgivningen var att själv inta en 
återhållsam, överslätande attityd: 

 
I allt det här, hur det har blivit och hur det hände mig och hur det påverkat mig, så är det 
nog omgivningens reaktioner och inte-reaktioner som påverkat mig mest. Det är ingen 
som tar avstånd. Däremot märker man att folk som har barn i samma ålder inte är så 
benägna att umgås. Det är jobbigt att vara omgivning. Så för att inte göra det för svårt 
för omgivningen brukar jag säga: ”Det är inga större problem, det är inte besvärligare än 
annars. Det är så att Viktor har Downs och Vera reflux, men dom är som andra barn, 
dom käkar”. ”Ja”, säger folk då och sen blir det ingen kommentar, men så säger dom: 
”jaha, har han Downs? Det kan man inte se”. ”Nej”, det är nog en lättare släng”, brukar 
jag säga, ”men att någon form av påverkan blir det. Vi får väl se hur det blir, men det 
ser bra ut i varje fall”, säger jag.  

Om man säger: ”ja det är för djävligt, han har Downs”, då vet folk inte vad dom ska 
säga. Så för att inte göra omgivningen totalt… brukar jag säga, när dom frågar om det är 
jobbigt att vara småbarnspappa: ”ja, det går ganska bra. Det är inga större problem, det 
är inte besvärligare än annars.”  ”Aa”, säger folk då, ”men dom är ju så snälla dom här 
barnen. Dom är ju så kramiga och tillgivna mot alla”. Det är nästan det jobbigaste man 
kan höra. Men då förstår man att det är omgivningens sätt att säga: ”det här blir nog bra 
ska du se”. Dom försöker släta över och hålla med mig, att det här kommer att gå 
jättebra (Viktors pappa). 

 
Att det var en svårighet att formulera sig och att berätta, menade de flesta. För en del 
saknade upplevelsen botten. Känslan var bråddjup och smärtan så stor att den inte alls 
kunde kommuniceras. Ett exempel var Idas föräldrar som valde att inte alls berätta för 
de nyblivna morföräldrarna och inte heller för Idas storasyster: 

 
Det var väldigt svårt att berätta för storasyster. Till sist bestämde jag mig för att göra det 
och det blev en lättnad så klart. Ändå lättare kände jag när jag berättade för mamma och 
pappa. Det var jätteskönt. Jag minns inte när det var, men det var också efter ett tag. Jag 
var tvungen att få sörja själv först. Det var jätteviktigt för mig. Jag kunde inte bara 
skrika ut: ”hon har Downs syndrom”, utan jag var tvungen att få sörja ifred (Idas 
mamma). 
 

Hur orden kunde saknas får även illustreras av Oscars mammas berättelse: 
 
Min bästa kompis var bortrest över julen och hon skickade ett sms till mig och frågade 
vad han skulle heta och undrade och så. Jag kunde inte svara på det, jag kunde inte 
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ringa, jag kunde bara skriva ”bra”, för det var jättedåligt. Jag kunde inte skriva dåligt 
heller för jag visste ju inte, det var jättesvårt att sätta ord på det (Oscars mamma).   
 

De flesta av föräldrarna berättade om att de fått stöd från familj och vänner: 
 
Vi har våra föräldrar och vi har extremt många kamrater. Inga tyckte att det var svårt, 
konstigt eller jobbigt utan de ställde upp på oss än mer och var med oss och tyckte att 
Lovisa var jättehärlig som hon var. Det har fortsatt och är så idag också. Många av våra 
kamrater har sagt: ”men tänk vad bra för Lovisa att hon har kommit till er. Ni kommer 
att klara av det här om någon.” Det är ju ganska fint att säga så och det blir man glad av 
att höra, så då tänker man att det kanske är så man ska resonera. Det bestämde jag mig 
också för, att så ska jag tänka (Lovisas pappa). 
 

I de fall där vänner sagt något beklagande hade föräldrarna reagerat skarpt: 
 

Det var en kompis som ringde och verkligen beklagade och det var väldigt jobbigt. Hon 
var så ledsen som om någon hade dött – det var en. Det var den jobbigaste personen, 
man orkar inte med att försöka trösta någon annan. Det får dom sköta själva. Det 
började komma in gratulationskort, så det var bra (Willes mamma). 
 

Barnets ankomst innebar inte behov av beklagande, inte när det handlade om att barnet 
hade fått diagnosen Downs syndrom eller liknande62. Det fanns då definitivt inte något 
att beklaga! Barnet kunde man inte uttrycka ledsnad över, även om beskedet varit svårt 
att få. Det var olika starka känslor som rörde barnet respektive beskedet. ”Säg Grattis! 
Vi har ju fått barn”, sa Saras pappa: 

 
Jag var full av fördomar och det tror jag att alla mina bekanta är fortfarande. Jag har en 
kompis som kom hem till mig ganska tidigt efter vi fått Sara och sa att ”det är ju 
jättetråkigt att hon är mongoloid” och jag kände bara: ”vad säger du? Säg inte 
mongoloid! Hon har Downs syndrom, hon är svensk, hon har Downs syndrom”.  
Jag blev skitirriterad över ordet mongoloid, för det satt ju som min gamla fördom, det är 
ett mongo och det är inte hon. Hon är liksom en go´ liten tjej. Jag reagerar jättestarkt 
fortfarande om någon säger mongoloid. En del säger: “åh vad jobbigt att ha ett sjukt 
barn”. Hon är inte sjuk, hon har Downs syndrom (Saras pappa).  
 

Det var svårt för föräldrarna att möta sina egna fördomar hos andra. Den första känslan 
av främlingskap hade förbytts i försvar av barnet, ingen annan kunde tillåtas ge uttryck 
för de tankar som eventuellt varit förälderns första tanke. Vännernas bilder behövde 
korrigeras av föräldern. Frejs mammas berättelse visar hur den egna upplevelsen alltid 
kan ställas i relation till andras. Det som tyngdpunkten också låg på var att ”det är 
hennes barn” och då hade beklaganden ingen relevans. Föräldrarnas önskan att 

                                              
62 Om föräldern eller barnet råkat ut för olycksfall av något slag som givit upphov till en skada får 
situationen en annan karaktär. Det handlar då om en händelse som kan beklagas. Det som det gäller 
här är att barnets ankomst och barnet i sig inte kan beklagas. 
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omgivningen skulle acceptera barnet kan förstås som en kärlekskamp för barnets 
räkning:  

 
Sen måste jag bara berätta, jag var och hälsade på en gammal klasskompis. Då hade jag 
med mig Frej, då var det en annan klasskompis som sa att det var så synd om mig, att 
det var första barnet och att han hade Downs syndrom. Då sa hon: ”vaddå synd om 
henne, det är ju hennes barn” och det stämmer ju så jättebra. Det är ju inte synd om mig, 
tycker jag. Jag har bara fått ett annorlunda barn. Det har ju inte nåt med att det skulle 
vara synd om en. Jag tycker mer synd om dom, eller synd och synd, dom har det mycket 
jobbigare som får ett barn med handikapp, för jag är så tacksam att han har Downs 
syndrom liksom. Det finns så mycket mer, så jag är så himla glad att det bara var det, 
men det var man ju inte när man fick beskedet, men… (Frejs mamma). 
 

Det behövde inte betyda att föräldern var ”färdig” med sin egen kamp. Den kunde 
pågå samtidigt som kampen gällde att omgivningen skulle se barnet. En del av 
föräldrarnas berättelser visar hur vänner därför kunde bli till stort stöd, i synnerhet 
vänner med någon erfarenhet av barn med någon funktionsnedsättning. De kunde bidra 
med en annan bild av barnet som var betydelsefull för föräldern själv: 

 
Min man har en kompis vars goda vänner har en Downskille. Kompisen ringde och 
gratulerade: ”Grattis! Vad kul! Det blir ju världens bästa barn. Dom är ju för goa bara!” 
Sedan sa min man att Sara har stort sandalgap. ”Perfekt, hon kommer ju att bli en riktig 
trädklättrare”, sa han då. Han hittade hela tiden positiva saker ur dom här grejerna som 
var negativa. Det var en sån dag, då jag kände att jag bara föll djupare och djupare och 
att jag inte orkade. Så hörde jag min man prata med honom och kände bara, att han 
säger nåt så fantastiskt, så man kan inte bli annat än: ”Wow! Gud vad häftigt! Vi har fått 
ett udda barn. Det kommer nog att bli häftigt det här!” Små glimtar av ord som etsar sig 
fast. En annan kompis sa: ”stackars er” och då var min man där och sa: ”nej, det är inte 
stackars oss. Det är grattis. Vi har fått ett barn till!” Och det har vänt det så, att man 
själv kan se att det faktiskt är så, att vi har fått ett barn till och det är liten tjej som heter 
Sara. Hon är lite udda men… det är på ett bra sätt (Saras mamma). 
 

Flera mödrar berättade hur deras män fått hjälp av vänner, liksom av sina föräldrar, 
som sedan fick betydelse i nästa led för dem själva. Fäderna fick en annan bild genom 
vännernas erfarenhet och mödrarna fick stöd av sina män genom den attityd som de 
sedan anammade.  

 
Sammanfattning och diskussion 
Kapitlet visar att mödrarnas och fädernas första känsla för barnet ofta var olika. 
Mödrarna hade oftast starka känslor antingen av närmande eller av fjärmande slag 
medan fäderna vanligen hade ett mer rationellt förhållningssätt genom att konstatera 
att det var deras barn som behövde tas om hand. En del fäder kunde också ha ett direkt 
avståndstagande som också kan anses vara mer rationellt. Några föräldrar beskrev 
även ett avvaktande förhållningssätt i sina rektioner som bland annat hörde ihop med 
hur partnern reagerade.   
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För att bemästra situationen använde föräldrarna sig av olika strategier. Enligt Sterns 
teori om moderskapskonstellationen är de första frågorna en förälder har att ställa sig 
om hon kan hålla barnet vid liv och om hon63kan älska sitt barn. En strävan att kunna 
älska sitt barn skulle kunna förstås som ett kulturellt tryck som förutom psyko-
biologiska faktorer får betydelse för hur föräldrauppgiften ska tolkas (Stern, 1995). 
Med en sådan utgångspunkt blir frågan om att kunna älska ställd på sin spets när 
upplevelsen är en känsla av främlingskap. Detta kan bekräftas av att de mödrar som 
berättat om svårigheter att närma sig barnet även beskrev strategier för att kunna göra 
detta. Att ha upplevelsen av att inte vilja ha sitt barn eller att inte kunna närma sig 
barnet blev då en plågsam situation som behövde få en lösning. Anknytningen blev ett 
problem som föräldern i det fallet ville lösa aktivt, inte bara en undermedveten 
frågeställning som rörde om hon kunde älska eller inte. Därför var hon aktiv och 
försökte i en strävan att bemästra situationen.  
 
Fäderna i synnerhet använde sig av handling och beslutsamhet i sitt bemästrande av 
situationen. En handling var att söka omedelbar kontakt med de egna föräldrarna för 
att finna stöd. Genom medvetna beslut skedde en vändning i tillståndet. För flera blev 
detta verklighet vid en specifik tidpunkt. Mödrarna fick i sin tur hjälp och stöd av 
fädernas sätt att förhålla sig. Det anknyter till Hedenbros (2006) forskning om triaden, 
hur föräldrarna påverkar varandra och hur barnet påverkas av föräldrarnas inbördes 
relation. Det tydliggör även att den äldre generationen är en del av familjens system 
och att anknytning har betydelse i flera led. Alla strategier, kan det sägas, var ett sätt 
för att kunna inlemma barnet i familjen i detta system och denna strävan kan betraktas 
som en kärlekskamp.  

 
När föräldern tänkte på sitt barn var det utifrån olika perspektiv, antingen utifrån sitt 
eget eller utifrån barnets perspektiv, två perspektiv som kunde upplevas omöjliga att 
förena. Utifrån förälderns perspektiv kunde det kännas som att livet var förstört, att 
framtiden inte längre fanns och att omvårdnaden av barnet skulle bli extra kravfylld. 
Det kunde upplevas som ett särskilt ansvar och frågan fanns om det var möjligt att ta 
det ansvaret, en av många frågor som rörde hur och om livet kunde levas överhuvud 
taget.  

Utifrån barnets perspektiv handlade det om hur livet skulle bli med en sådan 
funktionsnedsättning och om barnet skulle kunna få kärlek av sina föräldrar. Om det 
senare inte var en fråga så fanns frågan hur ”världen” skulle vara i sitt bemötande. Det 
fanns hos många en stark rädsla för utanförskap för barnets del och för somliga även 
för egen del. Sorgen kunde också vara en sorts kamp som tog mycket mental kraft. 
Föräldrarnas relation i förhållande till barnet kan därför beskrivas som en kärlekskamp 
i alla avseenden. De frågor som genererades ur det första mötet med barnet varierade 

                                              
63 Skriver ”hon”, eftersom det var mödrar det vanligen gällde 
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beroende på perspektiv. Utifrån förälderns perspektiv blev frågan: Hur kommer det att 
gå för mig? Utifrån barnets perspektiv blev frågan: Hur kommer det att gå för dig? 
 
Det som med enkelhet sker i ett annat föräldraskap blev till brist och komplikation. 
Den bekräftelse som vanligen finns kring ett litet nyfött barn, ”hela världen” – familj, 
vänner, grannar, arbetskamrater och andra runt omkring – beskådar och uttalar sin 
beundran, var inte länge självklar utan kunde utebli eller rent av vara negativ. I ett 
första möte med omgivningen var det ett helt annat budskap än det föräldrarna och 
omgivningen hoppats på som skulle meddelas och det blev därför svårt för föräldrarna 
att förmedla detta. För somliga fanns inte heller förmågan att med ord beskriva vad 
som hänt. Frågan om barnets värde utgjorde en svårighet i mötet med omgivningen. 
Det var svårt att veta vilken inställning omgivningen hade och det fanns en ovisshet 
kring andras reaktioner. Det var som att ge sig ut i okänd terräng. Genom berättandet 
prövades andras ståndpunkt. Den respons föräldern fick tillbaka gav styrka eller 
förlorad energi.  

Oavsett hur föräldrarna själva reagerat inför beskedet beskrev de att de hade 
reagerat starkt om någon i bekantskapskretsen givit uttryck för något beklagande. De 
blev i sådana situationer tvungna att korrigera vännernas uttalanden. Det innebar att 
föräldrarna kunde få föra en ”kamp” mot omgivningen parallellt med den egna 
kampen inombords. Det blev på så vis en dubbel kärlekskamp. Vänners sätt att vara 
kunde i motsatt mening ha stor genomslagskraft och blev då till hjälp för föräldern att 
kunna ta till sig barnet och finna ett hopp. 
 
Den fråga som uppstod och prövades i mötet med familjen, bekantskapskretsen och 
den närmaste omgivningen handlade om huruvida det fanns utrymme att välkomna det 
nya barnet. Frågan hör samman med känslan av att vara utkastad från världen och med 
känslan av utanförskap. Frågan kunde formuleras som: Har mitt barn lika värde som 
andra barn i familjen/bekantskapskretsen? 
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11. Att finna sin plats i världen 
 
 
 
 

När en vardag skulle börja ta form var det i ett trevande föräldraskap som inbegrep att 
erövra ett sätt att vara. Det kunde vara i förhållande till sig själv, barnet, partnern och 
omgivningen. Det handlade om att finna sin plats i världen.  

Kapitlet handlar om olika existentiella dilemman som följde med det nya 
föräldraskapet. Det handlar också om omvårdnaden och samspelet med barnet och om 
hur mötet med den omgivning som inte var den närmaste karaktäriserades av social 
vilsenhet och sociala förluster. Kärlekskampen fortsatte. 

 
Existentiella dilemman 
För föräldrarna hade det blivit en situation som behövde bemästras istället för ett 
föräldraskap omgärdat av framtidstro och förhoppningar. Det gemensamma för alla 
var att det blev en helt annorlunda bebis-tid än föräldrarna hade tänkt sig och hoppats 
på: 

 
Istället för den här motsatsen som skulle varit så fantastisk – man skulle videofilmat och 
gått hemma med det här barnet och alla skulle kommit och hälsat på med blommor och 
så där …(Albins mamma). 
 

En mycket stark och påfrestande känsla hos många var känslan av ensamhet, det vill 
säga att föräldern var ensam om det som hänt och dessutom behövde hitta en väg ut 
från den – ensam. Adams pappa upplevde sig särskilt ensam genom den ovanliga 
diagnos som hans barn hade fått:   

 
Man måste själv famla sig runt för att hitta en farbar väg. Man kände sig väldigt ensam, 
omgivningen har inte handikappade barn och man hade inte heller ett barn med Downs 
syndrom, man var väldigt udda, man kände sig konfys (Adams pappa). 
 

Föräldrarna beskrev hur livet ställdes på sin spets, hur de genomkorsades av olika 
livsfrågor. Den stora existentiella frågan var ”varför just jag? Varför drabbade det just 
mig?” Mödrar i synnerhet hade tankar av mer andlig eller magisk karaktär om varför 
det hänt. Det kunde upplevas som en fingervisning om att leva på ett annat sätt, som 
ett straff eller som en särskild gåva. På ena eller andra viset sökte föräldrarna få svar. 
Att inte kunna få svar på den största frågan, den om varför, upplevdes som mycket 
svårt och medförde ett dilemma, det vill säga något som det inte fanns en lösning på: 

 
Man undrar ju varför, men det är en så svår fråga. Varför vi och varför över huvudtaget 
och eftersom man har den bakgrund som vi har, så tänkte man ju varför blir det  
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47 kromosomer. Och vad var det som gjorde att det blev det, det är en skitsvår 
fråga…(Willes mamma).  
 

Förhållandet till tiden var en annan fråga av existentiell art som aktualiserats på ett 
särskilt sätt i samband med beskedet. Det gällde att förhålla sig till tre tider samtidigt. 
Det var den tid som låg bakom, nutiden och framtiden. Många beskrev hur de 
omedelbart oroat sig för en framtid som låg mycket långt fram. Nu gjorde sig tiden 
bakom påmind, genom malande tankar om de som föräldrar hade kunnat göra på ett 
annorlunda sätt, för att undvika det som hänt. Detta gällde särskilt mödrar:  

 
Ja, jag vet att i början tänkte jag: ”ska hon fråga mig en dag varför hon har det här”. Det 
gick jag och tänkte på mycket. Vad ska jag säga då? Och jag tänkte mycket på: ”är det 
något jag har gjort? Alltså är det mitt fel att hon har det här? Hade jag kunnat undvika 
det liksom?” Så funderade jag mycket (Åsas mamma). 
 

Oron för framtiden berodde delvis på att framtiden för barnet var okänd. Det fanns 
ingenting att orientera sig mot, inga idéer eller framtidsbilder att ledas av. Inte för 
något barn är framtiden känd, men vanligen finns en bild, en idé att hålla sig till, en idé 
om utveckling, om förskola, skola, fritidsintressen och så vidare: 

 
Man har ju en liten bild om hur det kommer att bli, om man får ett vanligt barn eller jag 
har så himla svårt att formulera mig, vanligt och vanligt, men vanligt barn då… Då vet 
man ju på ett ungefär hur det kommer att bli. Dom kommer att börja skolan och sen är 
det gymnasiet och dittan och dattan. Med Frej vet man ju inte riktigt hur hans framtid 
kommer att bli. Visst, han kommer att gå i skola och allt som där, men det blir ju på ett 
helt annat sätt…(Frejs mamma). 
 

Tankar både bakåt och framåt försvårade eller till och med hindrade att förhålla sig till 
nuet. Hur skulle utvecklingen gå? Vad kunde man förvänta sig?  

 
Man hade väl lite såna här hjärnspöken att: shit, hur kommer han bli? Kommer han 
nånsin att kunna gå, stå, prata och så där? Man har ju absolut ingen aning förrän efter ett 
tag. Folk säger ju åt en att så och så, men man är ju så att man går och funderar: 
kommer det verkligen att bli så? (Frejs pappa)   
 

Hur skulle livet levas? När idéer saknades blev det som att famla i blindo. Albins 
pappa beskrev hur han inte alls visste hur han skulle tänka: 

 
Om man är bebisförälder har man vanligen framtidshopp. Vad jag kom på var att med 
små barn tänker man ofta: ”Ja, när du blir stor, då ska vi spela fotboll, då ska vi göra 
det.” Man ser ju hela deras framtid i 10 -15 år. För Albin fanns ingenting av det här, han 
skulle ju dö, så det fanns ingen framtid. Först försökte jag tänka aktivt att vi kan göra 
andra saker så där som pappor gör med sina barn, men jag visste inte alls hur det skulle 
bli. Skulle man åka på rullstolsbasketläger eller skulle man bara sitta bredvid honom 
medan han håller på att dö i lunginflammation? Hur ser en framtid ut med ett sådant här 
barn? Jag visste ingenting om handikapp egentligen, det jag visste något om var 
idrottsskador, att man hade ont i knäet och inte kunde spela fotboll (Albins pappa). 
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Det var en ny skrämmande situation. Skulle det komma nya besked? Situationen 
upplevdes på så vis ostadig och instabil. På ett annat sätt upplevdes den vara låst och 
evig. Det var ett tillstånd som inte gick att förändra. Rädsla och sorg präglade den 
situation som föräldrarna upplevde sig vara fast i:  

 
Man är så rädd hela tiden, man har ju så mycket funderingar. När man kommer ut från 
sjukhuset är man liksom ute i vida världen, så här poff… Man vet inte smack om 
utvecklingen, kommer hon att kunna gå eller prata eller allt det här. Först är det ett 
jättesorgearbete och sen är man jätterädd att det ska vara nåt mer fel. Hade någon sagt 
till mig att Åsa kommer att vara så här pigg och alert när hon var ett år skulle jag inte ha 
trott på det, om någon hade siat i framtiden.  

I början tyckte jag det var jättejobbigt att träffa friska barn. Jag var jätteledsen. När 
jag var hos kompisar gick det bra, men när jag kom hem började jag grina. Man är så 
skör i början, man har den här känsliga kroppen som man aldrig haft förut och jag tror 
att det är en jätterädsla. ”Vad står ni här och säger om Åsa?” Man blir så rädd och sen är 
det sorgen att det är som det är.  

Jag har alltid haft mitt liv så uppstrukturerat att: ”sen ska jag göra det och det” och så 
kan jag inte göra någonting åt det här. Jag kan ju inte springa ifrån henne när jag är 
rädd, när det händer saker. Man stannar ju och kämpar, andra saker kanske man kan 
förändra, trivs man inte på ett jobb då säger man upp sig…(Åsas mamma). 
 

Både mödrar och fäder beskrev på olika vis att situationen skapade känslor av 
uppgivenhet och maktlöshet. Det fanns ingen utväg och ingen lösning: 

 
Det är så svårt att beskriva känslor, men det var nästan som en uppgiven känsla. Det jag 
minns är, att man inte ville acceptera det eller få in det, ta det till sig. Det var svårt att 
somna och varje gång man vaknade på morgonen, så tänkte man, att det här är inte sant. 
Man blev påmind och just den känslan kommer jag ihåg väldigt mycket – att man 
vaknade till och tänkte: ”just ja, så var det ja. Det var ju Emma som föddes” (Emmas 
pappa).  
 

Det var en krissituation som var okänd. Till och med döden kunde upplevas ha en mer 
känd lösning: 

 
Jag hade ingen aning om hur allvarligt det kunde vara, var man kunde lägga hoppet eller 
vad man ska säga. Det som var värst för mig var att det inte går att ändra, att han inte på 
något sätt kan få 46 kromosomer. För mig kändes det som att det här problemet finns 
det ingen lösning på. 

Det var två personer som sa till mig, att det är i varje fall ingen som har dött och då 
kände jag: ”men tänk om han ändå hade dött …” Det var absolut ingen tröst då. Jag 
kunde inte se min och min familjs framtid för den var så okänd. Hade han dött så hade 
jag varit jätteledsen, men det hade varit bättre, för då hade jag sett ett slut och tänkt: ”nu 
har jag varit ledsen så här länge och nu måste vi börja leva ett vanligt liv igen”. Döden 
var i alla fall en lösning på problemet. Döden är definitiv och där man vet att tiden läker 
sår, men det visste jag inte att Downs syndrom skulle göra. Skulle det vara så här hela 
tiden eller skulle det kanske bli värre, det hade jag ju ingen aning om, det här var ju bara 
en bebis… (Oscars mamma) 
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För att hantera situationen gällde det därför, motsägelsefullt nog, att försöka vara i 
nuet. Det gällde att ta en dag i sänder: 

 
Det gäller ju bara att gå vidare och köra på så bra man kan och försöka lösa det ändå. 
Jag försökte ta så kort period som möjligt, istället för att tänka så mycket framåt 
(Emmas pappa). 
 

Av all denna osäkerhet försvårades spädbarnstiden. Olika starka känslor kunde också 
försvåra spädbarnstidens första ”Vara”. Idas mamma gav exempel på hur en stor, 
massiv ledsenhet och tankar långt in i framtiden ledde till upplevelsen av att 
spädbarnstiden gick henne förbi: 

 
Jag minns nästan inte hur det var att få beskedet, jag gör inte det, för tårarna bara rann 
och rann och rann… och dom fortsatte väl att rinna, tror jag, flera månader efteråt. Jag 
kunde gå upp mitt i nätterna och bara gråta. Därför kan jag ibland känna mig snuvad på 
Idas tid när hon var riktigt liten. Jag var så ledsen och jag kunde inte ta till mig henne på 
samma sätt. Man är så inne i sin egen sorg, så himla mycket, att jag kände att jag 
missade jättemycket.  

Jag önskade hur många gånger som helst att hon skulle dö, bara sådana tankar och då 
fick man också skuldkänslor: ”kan du inte dö, jag vill inte ha dig, jag vill inte att du ska 
uppleva det här livet med Downs syndrom. Jag vill inte”. Både för hennes skull och för 
våran. Det är en sån skam. Och så kände man: ”Stackars Ida”. När hon var några veckor 
bara tänkte man: ”Hon kommer aldrig att få ta studenten. Hon kommer aldrig att få ha 
barnkalas”. Alla såna där tankar långt fram i tiden. Därför känner man sig också så 
snuvad på hennes spädbarnperiod (Idas mamma).  
 

”Svarta” tankar, i betydelsen att föräldern inte ville ha barnet, önskade att barnet skulle 
dö eller att något annat skulle inträffa som en lösning på situationen upplevdes oftast 
förbjudna och gav en känsla av skuld. Även om det varit en kortvarig känsla eller 
tanke kunde skulden vara stark: 

 
Vi fick eget rum och jag tror det var dan efter, barnen och farmor och farfar var där, och 
hon fick plötsligt ingen luft. Det enda jag kände då var: ”Okey, jag ska inte låta henne 
dö framför hennes syskon, för de kommer aldrig att förlåta mig det”. Så jag bar ut henne 
till en sköterska – ”här!” Jag kände mig kall och det är en sån där sak: ”tänk om jag låtit 
henne dö!” Jag kan känna skuld för att jag kände så (Emmas mamma). 
 

Ett besked, som innebar att det verkligen fanns en risk för att barnet skulle dö, kunde 
medföra ”svarta” tankar i betydelsen av att det inte fanns någon mening med att barnet 
levde, när döden ändå väntades. Det hindrade till del möjligheten att närma sig barnet: 

 
Så då åkte vi hem och under tre månaders tid knäppte vi inte fast några bilbarnstols-
bälten eller brydde oss om ifall han låg på mage eller rygg. Han kunde lika gärna dö 
(Albins mamma). 
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De ”svarta” känslor som fanns gav därför en rädsla, att föräldern inte skulle ta hand 
om barnet på bästa sätt. Men föräldrarnas berättelser visar, att när det verkligen gällde 
agerade de till barnets bästa. Bland de ”svarta” känslorna fanns ofta en parallell känsla 
av att vilja beskydda sitt barn. Den såg ut att vara djupt rotad. Ett exempel är Emmas 
mamma som i citatet ovan berättade hur hon faktiskt räddade sin flickas liv, även om 
hon hade känslan att hon lika gärna kunnat låta bli. Trots att hon handlat som hon 
gjorde fanns skulden, därför att hon trodde att hon kunde ha handlat annorlunda. Det 
betyder att tilliten till den egna förmågan inte upplevdes stabil, vilket skapade rädsla. 
Albins pappa gav ett exempel på hur ängslan att inte handla på rätt sätt sedan förbyttes 
i ett konstaterande av, hur han faktiskt inte behövde vara rädd för att inte höra om 
gossen andades eller ej: 

 
När man låg med honom den där första natten, när man kommit hem och man hörde 
honom andas – alla föräldrar är väl uppmärksamma på om barnet ska sluta andas – då 
tänkte jag: “tänk om han slutar andas, undrar om jag hör nånting, det är kanske bättre att 
jag inte hör något”, men man hörde ju det hela tiden (Albins pappa). 
 

En annan stark känsla som flera föräldrar berättade om var vrede. Situationen skapade 
mycket ilska och frustration. Vreden kunde riktas mot den som givit beskedet och mot 
alla i en perifer omgivning:  

 
Jag tyckte nog det i början att alla var dumma! ”Vad står du där och säger?” Jag var så 
arg! Nu kommer jag ihåg det, jag var så arg, jag ville alltid slå någon i början. Säg nåt 
dumt så att jag kan få slå… Kuratorn sa: ”skaffa en sån här boxnings… och gör av med 
lite…” Jag hade så mycket ilska inom mig. Det kommer jag ihåg. Det har jag inte 
längre. Det har jag förträngt. Jag var nog väldigt arg (Åsas mamma). 
 

Vreden kunde också ta sig i uttryck som ilska mot de närmaste – barnet och partnern: 
 
Det var så jobbigt när man inte fick sova. Man kanske hade varit vaken ett par timmar 
innan, för att man gråtit så mycket och så vaknade hon och skulle ha mat och jag kunde 
vara så arg på henne då. Jättearg faktiskt, inte när hon bara sov, utan när hon krävde 
saker. Jag var arg på min man också (skratt). Han fick ju stå ut med ganska mycket 
faktiskt (Idas mamma). 
 

Tanken på döden som befriare kunde av en del ses som ett naturligt sätt att försöka 
lösa det problem som föräldern ställts inför, men känslan av skuld fanns parallellt: 

 
I början då man läste om hjärtfel och tarmfel och att 50 procent har hjärtfel undrade 
man vad man skulle önska? Vi önskade det värsta! Det gjorde man i början för att bli av 
med bekymret. Läskiga tankar, men det var ju inte för att man är en ond människa utan 
en naturlig reaktion. Det var massor med dumma tankar man hade då. Man skäms för 
tankarna. Som när hon låg i sin lilla kuvös och man tänkte att ”om jag skruvar på 
värmen här, vad händer då?” Det var förbjudna tankar definitivt. Det visste man ju – 
och fortfarande så poppar tanken upp (Saras pappa).  
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Oftast medförde upplevelsen av skuld att det blev svårt för föräldern att själv se det 
naturliga med känslan. Istället låg förnimmelsen av oduglighet och misslyckande i 
föräldraskapet nära. Oscars mamma får exemplifiera hur tankar om bristande förmåga 
också kunde ha vidare konsekvenser, farhågor att ingen annan skulle kunna tycka om 
Oscar: 

 
Och det som också har varit jobbigt var ju att, om jag känner mig så här ledsen och är så 
här orolig och inte riktigt tar till mig Oscar hur kan jag då förvänta mig att andra i 
samhället ska göra det? Om inte ens hans mamma kan göra det? Så att det var ju under 
den här första tiden jättejobbigt (Oscars mamma). 
 

Alla tankar, både önskan att barnet skulle dö, att det var en skam att få ett annorlunda 
barn, rädslan att barnet – och hela familjen – skulle få en annorlunda framtid och att 
föräldern inte kunde vara helt närvarande i den dagliga omsorgen, ökade sorgen som 
kunde kännas otillåten. Föräldern kunde också känna sig ledsen över att hon/han kände 
sådan sorg. Hugos mamma beskrev exempelvis hur hon aldrig kunnat tro att hon skulle 
bli så ledsen: 

 
Jag hade aldrig trott, innan jag blev gravid eller under graviditeten, att jag skulle bli så 
ledsen. Det hade jag aldrig trott. Om någon annan hade fått ett barn med Downs 
syndrom, men jag har ingen kompis som fått det, då hade jag väl också tänkt: att ”vaddå 
sitta och gråta. Han är ju så gullig!” Då hade jag sagt likadant. Det var helt förfärligt. 
Fruktansvärt. Jag fick oerhört dåligt samvete när jag var ledsen (Hugos mamma). 
 

Misslyckande, skuld och skam var näraliggande känslor hos mödrarna. Det kunde 
också upplevas som en känsla av att vara personligen misslyckad: 

 
(suck) man kanske kände sig lite misslyckad för att det inte blev det här perfekta man 
hade önskat sig eller det här normala, men som man nu ser att… (Daniels mamma). 
 

Några mödrar menade även att det kändes som ett misslyckande och en skam inför 
mannen: 

 
Det tar ju på självförtroendet, självkänslan som mamma och kvinna och allting. Det är 
klart att man vill visa upp en liten frukt av sig själv som är ... jag menar… Det är nästan 
som om det är nån slags skam. Det ligger djupt i en att man ska föda mannen ett barn 
och att man skäms inför mannen…  (Hugos mamma). 
 

Oscars mamma gav uttryck för misslyckande ur flera aspekter. Hon hade svårt att orka 
med att Oscar kom, hon tyckte att det var henne det var fel på och hon skämdes inför 
sin man liksom inför alla andra:  
 

Och folk menar att: ”ja, men det var en fin familj han kom till”. Men det var ju ingen fin 
familj alls, eftersom man inte ens orkar leva ett normalt liv. Jag mådde så himla dåligt. 
Vi var tvungna att vara hemma bägge två och det var ju liksom helt fel familj att komma 
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till, när inte ens – ja, speciellt som jag var mamman då – inte ens orkar ta hand om det 
här eller vad man ska säga, lösa det eller… Det var helt fel familj att komma till. 

Men jag vet att jag är en drivande person och att jag gör saker och kräver saker av 
folk runt omkring, så att det kanske är bra för Downs syndrom. Många människor dom 
ser ju ingenting av den här tillvaron och så det kanske ger… Oscar kunde ju ha fått det 
mycket sämre i någon annan familj, han kommer ju att få…. eller han har det ju hur bra 
som helst.  

Men det har absolut påverkat min självkänsla. Det har det. Kanske inte nu, men i 
början kändes det som det var mig det var fel på. Eller det var mig det var fel på. Det 
var ju inte någon tvekan. I och med att spermier är det starkaste som överlever, kan inte 
en spermie överleva som har 47 kromosomer, så det måste ju vara ägget det var fel på, 
alltså var det mig det var fel på. Så att det var ju helt klart från början, men sen vet ju 
ingen egentligen. Det gick väl över efter ett tag men det tog ganska lång tid, för det var 
ändå mig det var fel på.  

Jag skämdes också inför min man i början. Det var ju ”tänk om han inte hade träffat 
mig och då hade han inte fått… Det kanske inte var någon längre tid, men jag tyckte 
synd om alla. Det var mest synd om alla andra, men någon period var det synd om mig 
också… det var så svårt att veta vad man hade framför sig. Jag kunde inte se folk i 
ögonen eller jag kunde ju knappt prata med dom (Oscars mamma). 
 

Mödrarna uttryckte också hur de kunde uppleva sin föräldraroll annorlunda än den 
annars skulle ha varit: 

 
Det är som att jag är två olika mammor, en för Emma och en för de andra (Emmas 
mamma).  
 

Och det hände att barnet inte upplevdes som ett riktigt barn: 
 
Att Adam har ett handikapp är ju så fruktansvärt tragiskt för Adam, men man har själv 
så jobbigt utav det också. Jag kan känna att jag har två och ett halvt barn, han är inte 
fullt ett riktigt barn. Det är hemskt, men det är så. Jag kan inte känna det här att det är 
tre barn. Det är två barn och så är det ett handikappat barn. Jag tror man kan känna 
annorlunda om ett barn har lättare handikapp, men han är ju svårt handikappad (Adams 
mamma).  
 

Det var inte det väntade barnet: 
 
Sen var det just den här tanken också att man så gärna hade velat ha en tjej och så fick 
man en tjej, men för mig var hon inte det. Förstår du? (Julias mamma) 
 

Även om barnet upplevdes som en vanlig bebis, kunde inte föräldern uppleva sig som 
en vanlig förälder. När positiva känslor saknades eller var på sparlåga blev upplevel-
sen att det var föräldern det var fel på: 

 
Jag hade velat ha mycket mer information, men det är ju också delat, för det vet man ju 
att många vill leva som vanligt, för det är ju helt vanligt. När det gäller Oscar var det ju 
ingen skillnad upp till ett år. Till ett halvår var det ju absolut ingen skillnad, det var bara 
mig det var skillnad på (Oscars mamma). 
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Fäderna hade inga sådana uttalanden, även om de också kunde säga att det hade 
betydelse för dem att ha andra barn i familjen.  

 
Om känslor av skam kunde fäderna tala när de exempelvis rörde sig ute bland folk.  
Adams pappa beskrev – till skillnad från många mammor – att det inte var han själv 
som var annorlunda, det var pojken, men att han varit rädd att väcka uppmärksamhet: 

 
Jag kände en tid, när Adam var riktigt liten och började använda hjälpmedel, ett sting av 
att jag skämdes lite för att han var annorlunda. Inte att jag var annorlunda, utan att han 
var annorlunda och att jag var med honom. Jag var rädd att folk skulle titta på honom 
och att man skulle få dom här blickarna på sig, men det gick över väldigt fort. Jag tror 
att jag var medveten om det, kanske var det samtidigt som jag gick på samtalsstöd, så 
att jag fick chans att prata om det. Han beter sig ju väldigt annorlunda, hänger och 
slänger… men nu bryr jag mig inte ett dugg. Jag tycker att det är helt okey.  

Jag känner mig nu väldigt stolt över att ha Adam. Jag känner inte att det känns 
konstigt eller att jag vill förneka honom på nåt sätt, utan han finns som vilket barn som 
helst för mig, men han är annorlunda och har behov av annat stöd för att få vara i 
samhället. Men det skulle säkert ha varit annorlunda om jag inte haft de andra barnen. 
Då tror jag dels att jag kunnat ägna mer tid åt Adam, men jag tror också att jag hade 
saknat barn utan funktionshinder. Dom - och att se dom utvecklas - har ju också gett 
mig oerhört mycket som pappa och förälder (Adams pappa).  
 

Om barnets skada och funktionsnedsättning var genetiskt betingad kunde det skapa 
skuld hos både mödrar och fäder, trots att föräldern inte på något sätt kunnat påverka 
det som skett. Föräldern kunde uppleva sig vara orsak till det som hänt genom att det 
var något som kom ”inifrån”. För mödrar kunde ”inifrån” också betyda att barnet vuxit 
inne i hennes kropp, vilket skulle också kunna vara en förklaring till att upplevelsen av 
misslyckande oftare kom till uttryck hos mödrarna: 

 
Det var ju inte ärftligt och det var skönt, både för mig och för släktens skull. Ja, det hade 
ju kanske inte varit mitt fel för det, men det kändes ändå bättre att det inte var ärftligt. 
Jag skämdes så. Det var ju fel på mig! Men jag skulle inte tänka så om någon annan och 
det hjälpte inte heller att jag hade flera barn innan (Oscars mamma).  
 

Emmas pappa hade tankar om skuld och antog att mammorna kunde uppleva det mer, 
eftersom det är de som bär och föder barnet: 

 
Jag tycker inte man lastar sig själv för att man fött ett barn som inte är friskt, jag tycker 
inte det. Det kan nog vara värre för mammorna. Egentligen ska det inte behöva vara det, 
för det kanske är från båda sidor. I och med att man föder, så kanske man kan få lite mer 
skuldkänslor, det tror jag nog, men man har ju lika mycket ansvar. Om båda tar lika 
mycket ansvar, så kan jag inte tycka att det ska vara mindre för mannen än för kvinnan. 
Om man inte vet vad det beror på behöver ingen känna någon skuld. Jag hade gärna 
velat veta. Från början gick man på koll, då trodde jag att det var från mig, eftersom min 
syster hade fått ett barn med Downs syndrom, men jag vet inte om det hade blivit bättre 
för det direkt. Det spelar egentligen ingen roll, för man har ju ändå det där barnet 
(Emmas pappa). 
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En annan fråga som utgjorde ett existentiellt dilemma var den om fosterdiagnostik. 
Frågan fanns i tankarna:  

 
Sen har man ju gått och tänkt att det här med NUPP-studien, kunde inte den ha bidragit 
till att man hittat henne och varför gjorde vi inte fostervattensprov, men i samma anda 
har jag tänkt att det fanns ingen anledning till att göra det (Saras mamma).  
 

Flera föräldrar menade att om de fått veta att det väntade barnet hade Downs syndrom 
skulle de ha gjort abort. Det var därför tur att de inte vetat, menade Oscars pappa: 

 
Om vi hade gjort fostervattensprov, tror jag att det hade blivit abort, fast man vet ju inte 
hur man hade agerat då. Så här i efterhand var det tur att vi inte visste, fast som sagt, det 
krävs en massa extra och tankarna har funnits där (Oscars pappa). 
 

När vänner berättade att de skulle göra fostervattensprov eller avstod från detsamma 
kunde det upplevas som ett mått på barnets värde i deras ögon: 

 
Och en kompis sa också att, om vi nu ska skaffa nästa barn så är det inte självklart att ta 
fostervattenprov. ”Det är inte helt självklart att jag skulle kunna ta bort ett sånt barn, om 
jag får det beskedet efter att ha sett hur ni har tagit hand om Sara, om man ser Sara.” Då 
blir man ju lite glad, faktiskt väldigt glad. Sen vet man ju aldrig hur man gör om man 
får beskedet, men just nu är deras tankar: ”kan man välja bort någon som är som Sara?” 
Det tycker jag är läckert (Saras mamma). 
 

Utifrån barnets perspektiv var frågan om fosterdiagnostik oftast överflödig. Det hade 
blivit klart att det var möjligt att leva ett gott liv funktionsnedsättningen till trots, men 
ur förälderns eget perspektiv fanns det en längtan efter ett barn utan funktions-
nedsättning och en känsla av att inte kunna orka med ett barn till. Därför kunde det 
inför ett syskons ankomst ändå för egen del upplevas naturligt med fosterdiagnostik: 

 
Om jag var gravid igen skulle jag nog göra det, tror jag… men, jag skulle kanske inte 
våga göra det, för man skulle vara så pass säker på att det inte skulle hända igen, men 
det skulle vara jobbigt med tanken att: ”tänk om!” Det är ju det. Hur ställer man sig då 
när man ser hur bra det går för dom trots allt? Men det är ju mycket också för ens egen 
del också, alltså man skulle väl aldrig orka det riktigt och för syskonens skull också… 
(Julias mamma). 

Och: 
Man vill inte vara utan de här erfarenheterna, för man har lärt sig mycket på det, men 
skulle jag få barn med min sambo nu, skulle jag göra fostervattensprov direkt. Jag 
skulle inte vilja vara med och föda ett Downbarn till. För det första skulle man inte vilja 
ha det här jobbet igen, för det är lite jobbigare, för det andra för att utvecklingen är 
långsam, för framtiden, alltihopa liksom… Att säga det till omgivningen en gång till 
skulle inte vara så speciellt svårt, men då börjar dom väl tänka: ”vad är det för galning 
som föder ett till…” (skratt) (Emmas pappa). 
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Stora omvårdnadsbehov 
Inte bara existentiella tankar och starka känslor präglade den första tiden. Det nya 
föräldraskapet kunde innebära mycket stora omvårdnadsbehov hos barnet. Det gällde i 
första hand dem, vars barn hade fått en hjärnskada. De föräldrarna berättade också om 
ett otillräckligt stöd i sin föräldraroll. Ett exempel var Annas familj som hade fått 
besked om att Anna hade fått en mycket grav skada. Efter en månad på sjukhus 
skickades Anna och hennes föräldrar hem. I fyra månader skrek Anna dag och natt och 
mamman hade henne i famnen största delen av dygnet. Av någon anledning hade 
remiss inte skickats till habiliteringen. Föräldrarna åkte in flera gånger akut med Anna. 
Den hjälp de fick stod inte i paritet till flickans skada: 

 
Det tog så himla många vändor, hon var så dålig, vi mådde så dåligt och vi hade ingen 
att vända oss till, bara till BVC för att hämta medel mot kolik. Vi hade ingen kontakt 
med någon utomstående, enda kontakten var när vi åkte in till sjukhus (Annas mamma). 
 

Adams familj var ett annat exempel på hur barnet behövde mycket omvårdnad och hur 
föräldrarna skulle ha behövt mera stöd. De hade velat åka hem, men Adam kunde inte 
äta. Hemma kämpade de med att få i honom mat. Mamman menade att hon då saknade 
stöd i situationen och därför borde de inte ha blivit ivägsläppta hem: 

 
Det är fruktansvärt olyckligt när ett barn inte kan äta och det inte är något annat fel på 
honom utom att han är väldigt trött. Han var vaken väldigt lite. Vi skulle ju ha behövt 
någon som inte släppte familjen, hur vi än ville hem. Vi tänkte att vi ska hem, vi är en 
normal familj och han ska äta sen (Adams mamma). 
 

Några av barnen med Downs syndrom hade medicinska problem och den första tiden 
komplicerades av undersökningar, väntan, operation och efterföljande vård, men de 
flesta av barnen hade inte större omvårdnadsbehov än små barn i allmänhet. De var 
som vilka bebisar som helst, med den skillnaden att barnet fått en diagnos som gjorde 
att föräldrarna inte visste vad de skulle kunna förvänta sig av barnet och framtiden. 
Det kunde vara svårt att ha tilltro till barnet/diagnosen som gjorde det svårt att finna ett 
sätt att vara. En oviss framtid och ovissa utvecklingsmöjligheter gav upphov till en 
stress för en del som ledde till att den första tiden upptogs av stora träningsinsatser 
eller försök att få hjälp:  

 
Vi tog kontakt med barnsjukhuset, vi försökte få kontakt med andra föräldrar – vilket vi 
tyckte var jättesvårt, ingen kunde hjälpa oss på den biten. Samtidigt försökte vi också 
hitta alternativa vägar att hitta en typ av behandling som gjorde att han kom igång med 
sin utveckling, en läkare som var homeopat och en massör. Jag åkte till massören med 
Adam fem dagar i veckan och höll på med det i en och en halv månad, sen kom hon 
hem till oss och det betalade vi för. Vi prövade alla möjliga typer av träningar och var 
aktiva att söka olika hjälp från habiliteringen och från alla (Adams pappa). 
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Och: 
Oscar är ju Oscar, men man ville få reda på vad han kommer att kunna och vad han inte 
kommer att kunna. Vi var ganska påstridiga i början, träffa kurator eller psykolog eller 
någon som kunde hjälpa till (Oscars pappa). 

 

Inkännande samspel 
Trots olika ”svarta” tankar, skuldkänslor och sorg kunde själva omhändertagandet av 
barnet och även barnet självt komma till hjälp i situationen, genom att på ett positivt 
sätt tvinga föräldern till aktivitet: 

 
Hade jag inte haft två barn förut så hade jag kanske lika bra kunna dött, så att det var 
nästan som att livet tog slut. Ja, inte riktigt tog slut, men väldigt nära. Jag är glad att jag 
hade ett litet barn, även om det var det jobbiga (Oscars mamma). 
 

I omvårdnaden började ett samspel mellan barn och förälder att ta form. De föräldrar i 
studien som hade barn med en annan diagnos än Downs syndrom64 berättade om hur 
de gjorde för att kommunicera med barnet under den första tiden. De beskrev ett 
inkännande, intuitivt samspel, som pekade på en stor sensitivitet för barnets kommuni-
kativa uttryck. Telepati och radar var ord som användes. Albins pappa beskrev hur 
”det är någonting med barn” och hur han tidigt i samspelet noterat att Albin hade olika 
bebisljud, att han kommunicerade på olika vis: 

 
Man har inget val, man kan ju inte tänka att ens barn ska dö, man måste tänka att barnet 
ska leva. Det var det enda som man kunde stå ut med… och sen så är det ju någonting 
med barn – Albin var rosig och rörde på händerna, han hade sugreflexer, han följde med 
blicken. Han kunde inte prata, men han kunde kommunicera. Han kunde inte röra sig så 
mycket, men det var någonting med det där. Det kändes som telepati för man satte sig in 
i hur han tänkte hela tiden och han var jätteuppmärksam tillbaka. Man fick hur mycket 
som helst tillbaka, ögonen, dom bara tittade och tittade. Jag fick inte hem det där barnet 
som dom pratade om. Den första vändpunkten var när han började prata och sjunga efter 
några veckor, efter det förstod jag… då blev det enklare att börja bry sig om vad han 
gjorde och inte gjorde. Han kunde svara och då insåg jag, att jag och min fru vet mest 
om det här barnet (Albins pappa).  
 

Adams pappa berättade både om hur de ville göra allt för Adam och om den lyhördhet 
som utvecklades i föräldraskapet: 

 
Det kändes som att all utveckling hängde på oss. Vi satsade allt, det gällde att fånga 
hans intresse och att ha honom nära, att lyssna till varenda liten subtil signal som han 
över huvud taget kunde sända ut. Vi hade som en radar så länge han var vaken, för att 
fånga uttrycket och kunna respondera på det snabbt (Adams pappa). 

 

                                              
64 Anna, Beata, Albin och Gustav 
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Annas mamma beskrev den första tiden som svår, men hur hon använde sin intuition 
och hur hon hade hjälp av att redan vara förälder i samspelet med Anna.   
I Beatas fall svarade mamman förvånat på frågan hur hon och Beata kommunicerade 
innan flickan förstod talat språk: 

 
Hur vi kommunicerade? Vi hade jätteroligt faktiskt (skratt), hon fick ju känna på mig, 
hon kände mina känslor, jag lärde henne känna min sorg och min spänning, glädje, 
kärlek... jag kan visa henne vad jag känner med ljud, det är inga problem, det är väldigt 
enkelt (Beatas mamma). 
 

Om samspelet med barnen med Downs syndrom var det inte alla föräldrar som sa 
något. De som kommenterade hur barnet hade varit under den första tiden berättade 
med viss förvåning mest om de likheter som fanns med andra spädbarn. Några beskrev 
att barnet hade en större försiktighet i sina uttryck och var som man brukar säga 
”snällt” – barnet skrek inte lika mycket som sina syskon. Oscars pappa beskrev Oscar 
som mindre tydlig i sina uttryck: 

 
Oscar är speciell, det är han. Han har varit jättesnäll. Han har inte varit jobbig, han har 
aldrig varit ledsen, alltid glad. Han har ju inte visat känslor så tydligt… de andra har ju 
skrikit till när det har varit något (Oscars pappa).  
 

medan Cecilias mamma tyckte att Cecilia var som sina syskon. Det var ingen skillnad: 
 
Hon har varit himla lätt... jag visste ju också innan att barn som är utvecklingsstörda 
eller funktionshindrade som man ska säga, har ett annat sätt att ta kontakt, har ett annat 
leende, ett annat... Cecilia har inte varit så – hon har varit som dom andra, åtminstone 
har jag inte upplevt  någon skillnad... (Cecilias mamma). 
 

Fördelning av sorg och omsorg föräldrarna emellan 
Den första känslan för barnet var, som nämnts, ofta olika föräldrarna emellan. Hur de 
visade sin sorg var också olika. Att relationen mellan makarna utsatts för en prövning, 
menade de flesta, men också att det medfört att relationen fördjupats. Saras mamma 
var en av dem, som beskrev hur hon befarat, att det nya barnet skulle komma som en 
skiljemur mellan henne och mannen. Hon fick stöd av att mannen försäkrade henne 
om, att det skulle gå bra:   

 
När vi hade fått det här beskedet om att det eventuellt var Downs syndrom, då vet jag 
att jag sa till min man ”sånt här gör att familjer spricker”. Då sa min man: ”Nej, inte i 
vår familj. Det kommer aldrig att ske så, inte en sån grej, aldrig. Det kommer vi att klara 
av.” Då kände jag: ”bra, vi står på samma sida”, för det är också så att man utmanas i 
sin relation till varandra, därför att vi har inte råkat ut för det här. Föräldraskap vet jag 
att vi klarar av, men klarar vi av det här? (Saras mamma). 
 

Det Saras mamma också gav uttryck för visar på hur det nya föräldraskapet upplevdes 
som något helt nytt och okänt som hon inte visste om de skulle klara av. Det anknyter 
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till det Oscars mamma uttryckte, att till och med döden kunde upplevas mer känd än 
det som hänt. 

Fäderna i familjerna där mödrarna beskrivits vara mer ledsna eller avståndstagande 
än de själva berättade inte om egna starka känslor. Ett exempel var Oscars pappa som 
beskrev både glädje och sorg, samtidigt som han menade att han inte riktigt kunde 
beskriva sina känslor: 

 
Det jobbiga var att min fru var jätteledsen. Det var jobbigt, man har ju inga nära heller 
som har barn med Downs syndrom. Det var jobbigt, det var det. Det är klart att jag var 
ledsen, man målar ju upp så mycket. Jag har svårt att peka på hur det kändes. Jag var ju 
glad åt att få Oscar, om man säger så (Oscars pappa). 
 

Flera fäder verkade enligt utsagorna, att ha anpassat sitt sätt att vara i förhållande till 
sina fruar/sambor. Daniels pappa sa att det tog ett par månader att närma sig Daniel, 
men korrigerade sig:  

 
Jag sa att det tog ett par månader, fast det är inte sant… det gick mycket fortare 
egentligen. Det tog inte lång tid att känna en stark närhet till Daniel. Jag minns att jag 
blev lite irriterad på att min fru inte gjorde det. Sina barn måste man acceptera hur dom 
än är, det var min grundinställning då vi åkte till förlossningen. Då får man vara beredd 
på vad som helst, man tar emot det man får.  

Jag blev ju väldigt glad då hon vände. Vi har haft en väldigt tydlig fördelning hemma 
hos oss, genom att min fru har varit hemma med barnen, så ansvarsmässigt – det 
praktiska ansvaret har ju naturligtvis alltid legat på min fru, men det känslomässiga 
ansvaret kan jag känna låg på mig i början (Daniels pappa).   
 

Daniels pappa menade, att han fick ta ett större känslomässigt ansvar än han annars 
skulle ha gjort och även att han ”coolade ner sig”. Det betyder att han medvetet intog 
en mer tillbakahållen attityd. Ett annat exempel var Viktors pappa som sa att om hans 
sambo inte varit så ledsen, så hade han vågat vara det oftare. Mödrarnas sätt att reagera 
oroade fäderna på olika vis och de menade att de var beredda att göra vad som helst 
för att ”jämna ut vägen för mamman och barnet”: 

 
Som man ser man till att flocken, klanen eller familjen överlever, att mamman mår bra 
och att man kan försörja dom. Man försöker jämna ut vägen för mamman och barnet, 
hur du kan försäkra, habilitering, träning eller ska vi ha några speciella gardiner hemma 
eller blåa golv? (Viktors pappa).  
 

Det blev fädernas uppgift att måna om hela familjen, att värna om att allt skulle 
fungera så bra som möjligt. De anammade på så vis en mer traditionell mansroll 
samtidigt som de tog ett större ”känslomässigt ansvar”65 för barnet. Fäderna hade på så 
vis två vägar till barnet, den direkta och den via mamman. Det medförde ofta att den 

                                              
65 Daniels pappa 
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egna krisen fick bli ”en senarelagd prioritering”.66 Den egna krisen fick mindre 
utrymme genom att fäderna måste ”hålla upp garden”. Det kan också tolkas som att 
”garden” var ett uttryck för krissituationen, det vill säga ett uttryck för fädernas sätt att 
hantera situationen:  

 
Det är mycket av mannens roll att vara ett stöd, anser jag. Jag tror det uppfattas så av 
många killar. Den egna krisen blir en senarelagd prioritering. Jag kanske är lite 
gammaldags på det sättet, men det känns som att som kille ska man alltid vara stöd och 
tröst. Man ska pusha att det ordnar sig, att det är lugnt, det fixar sig, det är inga problem 
och det här grejar vi. Mycket av vår energi går åt till att stötta våra fruar, så att dom ska 
funka i sin tur (Frejs pappa). 
 

Utsagorna visade också att föräldrarna kunde byta positioner mer permanent. Ett 
exempel var Julias föräldrar. Julias pappa hade reagerat starkt inledningsvis och haft 
tanken på att lämna bort sin flicka och då intog Julias mamma en passiv, avvaktande 
hållning. Därefter beslutade sig Julias pappa för att klara av situationen med hjälp av 
sin mammas ord, vänners ord och genom Julia själv. ”Det jobbiga” varade endast en 
kort tid. Han intog medvetet en mer lättsam hållning som var stödjande för sambon: 

 
Om jag suttit och grämt mig över allting, så hade det kanske smittat av sig. Men om hon 
hade tagit det lika lätt som jag, då hade man väl tyckt att hon var lite knäpp (Julias 
pappa). 
 

Han beskrev också att hans sambo mådde bra av att han kunde ta lätt på saker och ting.  
 
Jag tror att min sambo tar åt sig av, att jag tar lite lätt på allt. Det kanske är bra för 
henne att jag är så (Julias pappa). 
 

Att det var stödjande bekräftades av sambon: 
 
Sen vände han ju väldigt snabbt och det är ju det som antagligen har hjälpt mig också, 
att han har varit så positiv till allt hela tiden (Julias mamma). 
 

Han visste att hans egen mamma också gladdes om han mådde bra: 
 
Mamma tyckte att det var tråkigt att det skulle drabba mig när det drabbat henne. Man 
märkte att hon inte tyckte det var kul på grund av att jag inte tyckte det och hon sa att 
“hon är ju så fin”.  Nu är det väl bättre än vad hon också hade tänkt sig – kan jag tänka 
mig efteråt – eller det viktigaste är väl att hon ser att jag är nöjd över barnet (Julias 
pappa).   
 

Utifrån mödrars perspektiv var ett sätt att ta hand om barnet också att fjärma sig från 
barnet. När egna känslor blev för starka, behövde barnet skyddas. Det blev en strävan, 
när mamman befann sig i ett dåligt skick, att låta pappan ta det största ansvaret. Det 

                                              
66 Frejs pappa 
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var ett sätt att visa omsorg, i överlåtandet kunde tanken, att vilja skydda barnet från 
sorgen, ligga. Däri låg det som utmärker ett föräldraskap – omsorg. I det system som 
familjen består av, fick därför den som var bäst rustad ta hand om barnet: 

 
Jag var ju den som grinade, grinade, grinade, grinade och grinade och han gjorde ju inte 
det på samma sätt, så att för honom blev det ju att han ofta fick ta hand om Ida, för jag 
klarade inte det. Man kan ju inte sitta med henne i famnen och bara gråta, nej det ville 
jag inte. Nä, jag ville ju inte överföra det på henne heller faktiskt. Man vet ju att dom 
känner av sånt där och det ville man ju inte, för hon var ju ändå världens gulligaste när 
hon låg där. Det var hon ju. Jätte… ja, faktiskt. Det var dubbelt, mycket dubbelt (Idas 
mamma).  
 

Bland mödrarna kunde det också vara en medveten hållning att vara stark, även om det 
inte var lika vanligt förkommande: 

 
Jag tror att man instinktivt känner – eftersom det ska fungera – att båda inte kan vara 
bräckliga samtidigt. Som kvinna använder man sig av sina väninnor och nånstans har 
man ju någon sorts val: Ja, men jag blir inte utbränd den här månaden. Jag väntar till 
efter jul. Det är ju så en kvinna med småbarn fungerar (Albins mamma). 

 

Social vilsenhet 
Samvaron med barnet, rollfördelningen i familjen, de existentiella tankar som 
genomkorsade vardagen handlade alla om att finna ett sätt att vara i det nya 
föräldraskapet. Det handlade också om att finna sin plats i världen utifrån den första 
känslan av att ha blivit utkastad. Förhållandet till omgivningen blev på flera sätt 
komplext. Att samhällsattityden är sådan, att det innebär en skam, att få ett annorlunda 
barn, menade flertalet föräldrar: 

 
Downs syndrom är bilden av utvecklingsstörning. Det väcker så himla mycket, inbillar 
jag mig. Jag är säkert överkänslig, jag projicerar nog en del av mitt eget, men jag tycker 
att folk tittar, när man till exempel sitter på tunnelbanan. Jag tror det påminner om att vi 
inte är perfekta. Att vara psykiskt funktionshindrad är ju ändå det värsta för många i det 
här samhället, där man ska vara så smart. Det är ju en total kontrast. Jag själv tycker 
också så. Skärpt intelligens tycker jag är imponerande. Jag tycker det är häftigt med 
intellektuella, knivskarpa samtal, begåvade människor och snabbt ska det gå. 

Och sen så får jag ett barn som har det här handikappet, det är ju en gräslig kontrast. 
Det är väldigt motsägelsefullt. Det är samma för min man. I min familj har det varit 
väldigt viktigt att vara duktig och att se bra ut. Det är väldigt viktigt utåt. Sen får man 
ett barn som har såna brister, det är klart det också har att göra med att det var svårt – 
det tror jag – och fortfarande är (Hugos mamma).  
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Hugos mamma berättade också om attityden som hon mötte i sitt arbete inom vården. 
Hennes erfarenhet var att omgivningen saknar kunskap: 
 

Jag jobbar inom vården och när jag säger att jag är mamma till en pojke med Downs 
syndrom är det som att kasta en bomb! Det är väl att överdriva, men det är väldigt 
mycket okunskap, till exempel om jag har honom hemma. Det är oerhörd brist på 
kunskap och jättemycket rädsla. Inom vården så gäller det ju att hitta dom, för att ta bort 
dom. Det känns jättesvårt. Det är det som presenteras för personalen. Det är det som 
klingar: ”Downs syndrom, oh vad hemskt, oh vad gräsligt” (Hugos mamma). 
 

Flera beskrev att det kunde vara svårt att vara ute bland allmänheten. Att inte på ett 
enkelt vis få eller kunna smälta in blev en svårighet. Det blev en osäkerhet i mötet med 
andras blickar. Tittade folk? Varför tittade de i så fall? Det var främst mödrar som 
talade i sådana termer: 

 
Jag kommer så väl ihåg när jag var på Ikea första gången med honom. Jag satt och 
fikade och folk började stirra så på honom. Dom kanske tittade på honom för att han var 
söt, det vet man ju inte, men som mamma så känner man att: ”varför tittar ni på mitt 
barn? Han är som alla andras barn, bara det att han har ett handikapp, men…”(Frejs 
mamma). 
 

Oscars mamma berättade om det svåra att möta andra ute. Det handlade inte bara om 
allmänhetens attityd, utan om en stor sårbarhet. Vid tilltal var det som att någon gjorde 
hål i henne: 

 
Det tog månader innan man var ute i affären till exempel, jag kunde springa bland 
hyllor och verkligen kolla. Om det var en människa som jag hade sett en gång förut så 
sprang jag och gömde mig för den, även om jag var själv. Det spelade ingen roll om 
Oscar var med eller inte. Jag ville inte berätta, jag ville inte ha frågor, jag klarade inte 
det. Ibland var man ju tvungen för syskonens skull att gå med på fotbollsträning eller 
vad det kunde vara och då hade man ju vagnen med sig. Det var ju bra för mig att jag 
hade dom för det var ju dom som gjorde att jag blev tvingad att göra saker som jag 
aldrig hade gjort annars. Jag hade bara lagt mig ner och aldrig klivit upp… eller gjort 
det som Oscar krävde och sen absolut inget mer. Det är jag helt övertygad om, men ja, 
jag var ju tvungen att gå ut.  

Det spelade ingen roll vad folk gjorde, om dom inte tittade ner i vagnen var det för 
att han hade Downs syndrom. Och tittade dom ner i vagnen så var det för att han hade 
Downs syndrom. När någon frågade hur det var gick det lätt undan. Då sa man: ”ja, men 
det är bra. Hur är det själv?” eller ”det är bra väder” eller nåt sånt där enkelt. Jag kunde 
inte svara. Det bara gick inte. Jag kunde liksom inte… det var så himla långt ner, så jag 
fick ge någon ytlig kommentar. När någon tilltalade mig så gjorde dom hål i mig på nåt 
sätt, eller kom rätt in. Det var stor anledning till att man höll sig undan (Oscars 
mamma). 
 

Det var ofta svårt att veta om och hur mycket föräldern skulle berätta i mötet med 
personer som inte tillhörde den närmaste kretsen. Det kunde finnas ett behov av att 
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förklara, samtidigt som det kändes att det inte kunde vara en redovisningsskyldighet. 
Det blev en svår avvägningsfråga:   

 
Dom flesta som vi umgås med har vi ju berättat för tidigt och det är ju det som känns 
tryggt… det som var jobbigt eller som är jobbigt fortfarande, det är ju det att måste man 
tala om det hela tiden? Så fort någon kikar ner i vagnen, måste man tala om då: han har 
Downs syndrom. Om man går på en sångstund och träffar föräldrar som man bara 
träffar tre fyra gånger så finns det ingen anledning, när man sitter där och sjunger, att 
säga: ”god dag, mitt namn är Wille. Jag har Downs syndrom”. Det är ju som: ”god dag, 
jag har ont i öronen”. Då ska ju alla i så fall börja redovisa sina dolda och inte dolda 
sidor, men man undrar vad folk tänker.  

Min man kanske tycker att det är lättare att tala om det, så att dom vet om det och 
inte behöver gå och fundera. Nu är det ju ändå jag som har varit på mest grejer, han har 
ju börjat jobba, så det är ju jag som bestämmer hur jag gör, fast jag vet ju att en del tittar 
och en del ser det ju och en del vet det ju men andra tittar väl på honom att ”borde han 
inte gå nu när han är ett år?” Dom förstår väl att det är något speciellt med honom, men 
dom får ändå fråga... (Willes mamma). 
 

Att möta föräldrar med liknande erfarenhet var därför positivt. Att få vanlig 
bekräftelse och att slippa förklara upplevdes mycket värdefullt: 

 
Och sen som vissa människor är i deras bemötande har nog hjälpt en väldigt mycket 
också. När jag var och handlade, det var förra veckan, var det en kvinna som kom fram 
till mig när jag plockade i varuvagnen och började prata med Frej och sa: ”vad söt han 
är” och hon stod där och pratade. Sen sa hon helt plötsligt: ”Ja, jag har själv ett barn 
med Down hemma”. Och det är sånt man vill ha, inte nån som står: ”njaa…” och så får 
man försöka förklara: ”ja, han har Downs syndrom” och sen kan dom klämma ur sig att: 
”ja, jag ser det” istället för att vara öppen. Det är som att det ska hållas tyst om det på 
nåt sätt kan jag känna ibland (Frejs mamma). 
 

Det kunde bli en vändpunkt att få höra om andras erfarenheter: 
 
Jag vet att en bra vändpunkt för mig i mitt sätt att se Adams handikapp, var när Adam 
var tio, elva månader. Då träffade jag en kille genom jobbet som hade en pojke som då 
var nio år och utvecklingsstörd och gravt funktionshindrad. Jag frågade honom: vad tror 
du om din son? Tror du att han är glad och lycklig trots att han är som han är? Ja, sa 
han, jag tror faktiskt det. Jag tror att han är jättenöjd med livet, sa han. Det gav mig lite 
ro eller lite känsla av att Adam kanske – med de förutsättningar han har – är nöjd med 
det liv han har och jag vill att han ska ha det så. Jag vill att Adam alltid ska få känna 
under sin uppväxt att utifrån hans möjligheter så ska han känna att han är glad över det 
liv han har. Det är mitt mål att han ska få det så. Det kändes bra att träffa den där killen. 
Det var bättre än nån läkare som man träffat innan, det var ju från en pappa, som var i 
en liknande situation (Adams pappa). 
 

Flera fäder beskrev ett annat förhållningssätt i mötet med omgivningen jämfört med de 
flesta mödrar. De beskrev tvärt emot mödrarna att de gärna velat berätta för 
omgivningen. På det viset fick de omgivningens reaktioner och eventuella bekräftelse:  
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Jag har gärna velat berätta att Oscar har Downs syndrom. Jag har kanske varit lite väl, 
ibland har man tänkt att det har väl inte dom med att göra egentligen, men jag har velat 
berätta det ändå… En som jag träffade när jag var ute på puben sa att Oscar, han 
hamnade ju i rätt familj och det fastnade lite så där (Oscars pappa). 
 

Adams pappa berättade om den attityd han mötte på sitt arbete, som var bättre än den 
han upplevt inom vården: 

 
Jag har varit väldigt öppen med att jag har ett handikappat barn. Jag var det jättetidigt på 
mitt jobb. Där fick jag ett väldigt bra bemötande om man jämför med sjukvården 
(Adams pappa). 
 

Tanken om vad omgivningen skulle tycka fanns närvarande, även om det inte 
upplevdes som en svårighet att röra sig bland andra. Det kunde också finnas ett behov 
av att pröva andras reaktioner. Julias pappa berättade hur han ”testade” omgivningen:  

 
Folk undrar också – det tycker jag är lite kul – hur det är att ha en sån här, dom som ser 
det, när man kommer till lekparken. Dom undrar väl en massa saker som dom inte vågar 
fråga: hur gammal är hon? Och kommer hon att kunna prata? Dom som inte vågar fråga 
dom får väl undra. Man sätter henne på karusellen som alla andra och så kanske dom 
tänker: ”tänk om hon ramlar av”. Att få lite reaktioner tycker jag är kul.  

Jag var ute och gick med barnvagnen och storebror. Han hade en sparkcykel med sig, 
men så ville han gå över till videoaffären för han skulle kolla ifall en film hade kommit 
in. Då åkte jag lite på fram och tillbaks på sparkcykeln, medan Julia satt i sin vagn. Då 
kom det två personer gående och jag såg på dom att dom kollade. Då åkte jag förbi på 
sparkcykeln och sa: “vems är det där barnet?”. “Ja det tänkte vi också” sa dom. “Äh, jag 
skojade bara. Det är mitt barn”, sa jag. Dom tänkte väl att jag inte var riktigt klok. Dom 
kanske ser att hon har Downs syndrom och då tror dom att man bara har lämnat henne... 
hon var ju inte ledsen utan hon satt bara där och såg rolig ut i sin mössa som har två 
öron (Julias pappa). 
 

Julias pappa påpekade även att han haft hjälp av omgivningens bemötande. Han var 
därigenom inte helt likgiltig för hur omgivningen förhöll sig, utan uppskattade ett 
positivt bemötande: 

 
På dagis tycker dom att hon är så gullig och jättesöt. Det är ju kul. Det hade ju varit 
värre om man hade kommit med ett monster så att dom skulle dra sig undan, men nu 
vill dom andra barnen gärna krama henne och pussa henne. Det hade varit jobbigt ifall 
man kände på sig att hon inte hade varit söt i allas ögon. Det som har underlättat över 
huvud taget, måste jag tillägga, är att så många i omgivningen uttryckt att hon är gullig 
(Julias pappa). 
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Men han menade också, att när känslan för barnet hade tagit överhanden, var det inte 
av avgörande betydelse hur omgivningen reagerade, även om det skulle vara negativt:  

 
Jag tycker inte heller att det är så stort problem, men man kan provocera folk också när 
man tar lätt på det, men det finns många som kanske tycker att det är jobbigt i onödan. 
Man undrar vad problemet är egentligen, när dom tycker att det är så otroligt jobbigt att 
gå med barnvagnen för att det sitter ett barn i som kanske inte är som dom andra? 
Tycker dom om sitt barn så är det väl ingen fara. Det är ungefär som att köpa en bil som 
man tycker om. Om alla andra tycker den är ful så spelar det ingen roll om man gillar 
den själv. Det är samma sak med barnet, huvudsaken är väl att man gillar barnet, dom 
andra får väl tycka då att det inte är så kul, om dom vill… (Julias pappa). 

 

Sociala förluster   
Vanligen har man och vanligen får man som nybliven förälder omgivningens 
bekräftelse på att det är en gullig, liten bebis som kommit till världen: 

 
När man är gravid har man all uppmärksamhet, när barnet är fött flyttas 
uppmärksamheten över till barnet och då vill man ju att det ska vara bra det man 
presterat, att alla ska tycka att det är en fin liten varelse (Cecilias mamma).   
 

Den bekräftelsen saknades eller fick ofta för liten plats i förhållande till hur mycket 
som fokuserades på barnets diagnos, vilket kan beskrivas som en social förlust. 
Cecilias mamma beskrev en strategi för att lösa det på eget sätt, hon tog med sig 
dottern till skolan där hon studerade: 

 
Jag började plugga samtidigt som vi väntade henne. För mig personligen så var det just 
ur den synvinkeln suveränt, ett klassrum fullt med bara 20-åringar som inte har en aning 
om att hon har Downs syndrom som bara: ”ohhhhhhhh”.  Man kan inte få bättre support 
egentligen! (Cecilias mamma). 
 

En annan social förlust var när vänner försvann. Det upplevdes av en del av 
föräldrarna. Frejs mammas berättelse visar hur det fanns flera orsaker till en känsla av 
utanförskap. Hon hade inte fullföljt sin skolgång, var ung mamma och fick ett 
”handikappat barn”. Det var mot normerna. Hur vänner förhöll sig kunde därför 
förstärka en känsla av utanförskap: 

 
Det är lite sjukt för vissa har väl inte vetat vad dom skulle ha sagt till mig heller eller 
vad… hur man ska säga för jag har bara en vän kvar därifrån jag kommer. De andra 
försvann när jag fick honom. Det var ingen som hörde av sig, det var ingen som sa 
någonting till mig. Jag fick ett mail: ”jag hörde att du fått barn”. Det var det enda, men 
tack… Alla visste, för det är en jätteliten håla och alla visste att det var nåt fel på 
honom, så… Jag kan sätta hur mycket som helst på, att dom hört av sig om han varit 
frisk. Ja, för jag känner dom så pass väl sedan innan, för vi har lekt hela barndomen och 
hela livet. Det var ju mycket det i början att man kände… för det första var jag ung 
mamma, jag hade hoppat av skolan och jag hann jobba lite. Han var inte planerad och 
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sen då att få ett handikappat barn, då har man två saker emot sig, mot vad normerna ska 
vara för hur ett liv ska vara (Frejs mamma). 
 

Ytterligare andra sociala förluster upplevdes genom att föräldrarna kände sig 
utanförställda de verksamheter som anordnades för föräldrar i allmänhet. För en del 
föräldrar var det inte något problem att delta, men för de flesta kändes grupper som 
ordnades av BVC eller i Öppna förskolan inte aktuella. Det var svårt att utsätta sig för 
andras blickar och tankar. Känslan kunde vara att ett annorlunda barn ger en 
annorlunda förälder och då var det inte bekvämt att vara med. ”Redovisnings-
skyldigheten” fanns med som ett dilemma:  

 
Jag kände bara att jag inte kan komma dit med… ett barn som är annorlunda, då är inte 
jag som en i gruppen på nåt sätt, då ska jag sitta och förklara och…nej. Det kändes inte 
naturligt alls (Julias mamma).  
 

Även om det inte skulle vara på det viset var det onödigt att chansa: 
 
Jag tror inte att man skulle mötas av det man tror, men man vill ju inte gå dit och 
chansa. Sen är det också det att man har behov av att träffa dom som är i samma 
situation, det ger ju mycket mer, det hade inte gett mig lika mycket och gå på en sån 
träff (Julias mamma).  
 

Det var svårt för de flesta av föräldrarna att känna att de hade någonting gemensamt 
med föräldrar i de allmänna grupperna, när de själva varit med om en sådan 
”djupdykning”. Att prata om det vardagliga kunde lätt kännas trivialt: 

 
Jag har gått i öppen förskola, men de sitter och pratar om de har Pampers eller Libero i 
blöjor och det är inte så intressant – och jag tyckte att jag var färdig med det efter de 
andra två (Emmas mamma). 
 

När andra föräldrar beskrevs, blev det därför lätt i en något raljerande ton, som att 
”alla slängde ut sina tuttar”:  

 
Jag gick med i gruppen på BVC och satt där med knipande ångest. Alla satt där med 
barn som stod i knät och alla slängde ut sina tuttar där. Det var en hemsk situation för 
mig, när mitt barn inte kunde suga. Jag kunde liksom inte hitta nånting som passade mig 
(Adams mamma). 
 

eller som att man inte ville ”sitta och tjafsa”: 
 
Jag har ju inget gemensamt med dom andra föräldrarna på BVC. Dom har ju andra 
saker. Deras barn kanske går, smågår och Ida, hon sitter ju mest där. Nej, jag var hellre 
ensam med Ida. Det var bättre tycker jag, inte sitta och tjafsa där i föräldragrupper. Nej 
(Idas pappa). 
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Sammanfattning och diskussion   
Den första tiden efter barnets ankomst var en kaotisk tid. Föräldrarna hade kommit in i 
en belägenhet där de genomkorsades av olika existentiella dilemman. Situationen 
kunde upplevas låst och evig. Den var utan lösning. Till och med döden kunde ha en 
mera känd lösning. En fråga gällde förhållandet till tiden som aktualiserades på ett 
särskilt sätt, Det handlade om befinna sig i skärningspunkten mellan tre tider och att 
förhålla sig till dessa tre samtidigt. Det var tiden som låg bakom, nutiden och den tid 
som skulle komma framför. Att förhålla sig till nuet blev en svårighet då en hake in i 
framtiden saknades. Lösningen blev därför att ta en dag i taget. Existensen blev på så 
vis med Frankls (1999) ord ”provisorisk”. Beskedet medförde en stark känsla av 
ensamhet som förstärkte upplevelsen av att ha blivit utkastad från världen. Frågorna 
om ”varför?” och ”varför just jag?” upptog tankarna. Från att ha blivit utkastad 
handlade det om att få ordning på de egna tankarna och känslorna, ett sätt att vara i 
samvaron med barnet, partnern och med omgivningen. Det handlade för föräldrarna 
om att finna ett sätt att förhålla sig och om att finna sin plats i världen. 

 
Det som blev tydligt i det nya föräldraskapet var att känslan av stolthet och glädje 
förbyttes i många andra känslor såsom oro, skam, skuld, vrede, besvikelse, sorg och en 
känsla av kränkning. ”Svarta” tankar, det vill säga tankar om att föräldern inte ville ha 
barnet, att barnet skulle dö skapade ofta skuld genom att tankarna upplevdes för-
bjudna, istället för att betraktas som naturliga känslor av att vilja finna en lösning på 
situationen. Liksom frågan om att kunna älska aktualiserats blev frågan om att ”hålla 
vid liv” (Stern, 1996) aktuell på ett särskilt vis när föräldern önskade att barnet skulle 
dö. Att önska att ens barn ska dö är motsatsen till att ”hålla vid liv” och följden blev att 
föräldern ifrågasatte sin duglighet. Det skapade en rädsla att inte kunna handla på bästa 
sätt för barnet. I kritiska lägen visade det sig att föräldrarna handlade till barnets bästa, 
men trots det och även om en sådan känsla funnits för bara en kort stund, uppstod ofta 
en känsla av skuld och misslyckande.  

Skuld och misslyckande upplevdes på ett mer genomgripande sätt av mödrarna än 
av fäderna. Mödrarna kunde uppleva sig misslyckade inte endast som mödrar utan 
även som kvinnor. Händelsen kunde beröra hela deras person. Kinbom (2004) beskrev 
upplevelsen av ”att-inte-ha-kunnat-modra” som ett ”drastiskt utgångsläge”. För möd-
rarna i studien kunde upplevelsen vara både ”att-inte-ha-kunnat-mödra”, i och med 
den förlust av det drömda, väntade barnet som beskedet innebar, och ”att-inte-ha-
kunnat-modra” genom en önskan – om än flyktig – att barnet skulle dö. De kom på så 
vis i ett ytterligt drastiskt utgångsläge. Frågan om identitet är en av de frågor föräldern 
ställer sig, enligt Stern (1995). För mödrarna i studien accentuerades den frågan, då 
mödrarna fick kämpa med sin självkänsla på ett påtagligt vis.   

 
Bland alla dessa omtumlande tankar, känslor och reaktioner, pågick också mötet med 
barnet som behövde omvårdnad, föda till kropp och själ i form av mat och kärlek. För 
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en del barn handlade det om mycket stora omvårdnadsbehov som försvårade samvaron 
i det tidiga samspelet. För en del föräldrar handlade det om svårigheter att nå fram till 
barnet, att få respons. Trots detta var det inte själva samspelet som var det svåra i 
föräldraskapet. Mitt bland egna kaotiska tankar och stora omvårdnadsbehov hos barnet 
hade föräldrarna vanligen en förmåga att tyda barnets behov, önskningar och sätt att 
kommunicera. Svårigheten inledningsvis bestod ofta av en förlamande sorg som kunde 
stå i vägen för mötet med barnet. För både mödrar och fäder kunde den första tiden 
innebära att olika, starka känslor minskade möjligheterna att vara närvarande för 
barnet. Vanligen ”fördelades” sorgen så att inte båda föräldrarna var ”bräckliga 
samtidigt”67 och barnet fick sina behov tillgodosedda. Den risk som är förbunden med 
depression hos föräldrar är att barnet inte blir tillräckligt ”laddad” vilket kan resultera i 
passivitet och spädbarnsdepression (Berg Brodén, 1989; Kihlbom, 2003). En särskild 
risk när det gäller barn med funktionsnedsättning är att psykisk ohälsa kan förväxlas 
med det som anses tillhöra diagnosen/funktionsnedsättningen och därför inte blir 
upptäckt.  

Ett sätt för de mödrar som var djupt sorgsna var att fjärma sig från barnet och 
överlämna ansvaret till fäderna. Det skedde i omsorg om barnet för att barnet inte 
skulle behöva möta så mycket sorg. Fäderna verkade ha två vägar till barnet, den 
direkta till barnet och den via mamman. Mödrarnas sorg och den till synes sviktande 
förmågan att kunna ta till sig barnet oroade fäderna. De anpassade ofta sitt sätt att vara 
till sina fruar/sambor vilket kunde medföra att fäderna fick ett större omsorgsansvar än 
vad som annars skulle ha varit fallet. Detta överensstämmer med vad Edhborg (2000), 
Hwang och Wickberg (2001) och Lewis och Lamb (2003) funnit.  

Genom att fäderna fick ta ett större känslomässigt ansvar fick de ofta också en 
annan närhet till barnet inledningsvis än mödrarna. De flesta tänkte, som ett tidigare 
kapitel visar, att: ”det är ju mitt barn”, vilket också drev dem i deras omhändertagande. 
Flera mödrar oroade sig för ett totalt avståndstagandet hos mannen. De var oroliga för 
att de skulle bli övergivna av mannen och att de själva och barnet inte skulle ”duga”, 
medan fäderna vanligen gjorde vad de kunde för att hela familjen skulle fungera.    

 
I förhållande till omgivningen tydliggjordes det hur det på ett existentiellt plan 
handlade om att finna sin plats i världen. Det fanns en social vilsenhet som tog sig 
uttryck i en osäkerhet och undran över hur omgivningen skulle reagera som föräldern 
ofta ville undvika eller testa. En fråga som Stern (1995) menar att föräldrar också 
ställer sig är den om stödnätverk. För både mödrarna och fäderna kunde de egna 
föräldrarna och vänner vara till stöd. De kunde trots detta ha upplevelsen av sociala 
förluster. Det var svårt att känna gemenskap med andra småbarnsföräldrar. Att 
exempelvis vara med bland dem som gick till öppna förskolan och dylikt var inte 
längre en självklarhet. Det handlade inte bara om att vilja delta eller inte, utan om en 

                                              
67 Albins mamma 
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känsla av att inte passa in. Det medförde en förlust av ett stödnätverk och även en 
förlust av förälderns samhällsidentitet som småbarnsförälder. Det gav en upplevelse av 
utanförskap som påverkade självkänslan. Det drabbade främst mödrarna, men även en 
del fäder. Den fråga som emanerade ur mötet med omgivningen rörde förälderns - och 
barnets - identitet och var: Duger jag? eller även Duger vi? 
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12. Hur ser du på mitt barn?  
 
 
 
 
Att det nya föräldraskapet medförde många kontakter med professionella var 
uppenbart. För många innebar det ett flertal sjukhuskontakter och en kontakt med 
habiliteringen skulle också etableras. Flera föräldrar beskrev att det var detta som 
utgjorde den största skillnaden i föräldraskapet jämfört med att vara förälder till ett 
annat barn och som även utgjorde skillnaden mellan barnet och andra barn. Det var så 
många människor inblandade. Det Viktors pappa gav uttryck för i citatet nedan rör det 
som är avhandlingens titel: Ett barn är oss fött, ett barn som angår både sjukvården och 
föräldrarna: 

 
Man ställer sig själv frågor som man inte trodde att man skulle ställa och det är så 
många personer man ska träffa. Det var det jag skulle säga, att du är sårbar, du vill vara 
mamma-pappa-barn, men du är sjukvården-mamma-pappa-barn (Viktors pappa). 
 

Kapitlet handlar om upplevelsen av kontakten med habiliteringen, vilka bilder som 
förmedlades av de professionella och de olika stödformer inom habiliteringen som 
nämndes av föräldrarna. Dessa var samtalsstöd, att ha någon att vända sig till, träning 
och behandlingsinsatser och möjligheten att få träffa andra föräldrar. 

 

Att vara beroende och vilja vara oberoende 
En del föräldrar hade fått kontakt med habiliteringen redan på BB. Det kunde upplevas 
på olika sätt. Hugos mamma värdesatte det. Det gav en signal om att man från 
habiliteringens och därmed samhällets sida betraktade Hugo som viktig: 

 
Psykologen och kuratorn från habiliteringen kom upp på BB. De kom på besök samma 
dag som vi skulle åka hem. Det tycker jag var fantastiskt bra! Det visade att Hugo var så 
viktig! De kom hela vägen för att vi hade fått honom. Det är säkert olika hur man 
känner. Fortfarande har jag känslor kvar för kuratorn, för hon har varit med så tidigt och 
jag gillar den här kuratorn också. Jätteproffsiga var de, tycker jag (Hugos mamma). 
 

Av detta går också att utläsa att det blivit ett möte mellan mamman och kuratorn som 
kom. Viktors mammas berättelse ser annorlunda ut. Hon tyckte att det blev för 
mycket: 

 
Det som jag tyckte var lite jobbigt var att habiliteringen kom upp dan efter. Alltså innan 
man knappt hade förstått, så var dom där. Dom ville ju vara snälla så klart, men det blev 
liksom för mycket. Först ska man försöka smälta det där beskedet och sen så kommer 
dom och berättar om alla insatser man kan göra dagen efter. Vi fick reda på det på 
kvällen på torsdan och på fredag förmiddag var habiliteringen där. 
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Därefter hade vi väl två, tre besök i veckan första tiden. Jag vet inte om det var 
nödvändigt. Jag bara hängde med i det där. Det var fullbokat hela tiden och sen stack ju 
vi på semester för att få vara i lugn och ro ett tag (Viktors mamma).  
 

Situationen för föräldrarna innehöll en hög grad av spänning och stress genom att de 
hade kommit i en situation som de inte hade tänkt sig och inte önskat. Därför fanns hos 
de allra flesta en stor ambivalens i att behöva ha och få kontakt med habiliteringen.  
Å ena sidan önskades kontakt, å andra sidan ville ingen förälder ha det behovet. Situa-
tionen rymde dubbelheten av att vara beroende och en önskan att vara oberoende, som 
blev konfliktfylld. Oscars föräldrar är ett exempel på hur detta kom till uttryck: 

 
Vi ville komma igång med en massa så fort som möjligt, få veta vad det innebär med 
habilitering och allt sådant (Oscars pappa). 
 

Men: 
Det var ju jättejobbigt bara att gå in genom dörren på habiliteringen. Det kändes ju som 
att alla tittade på en. Nu ligger habiliteringen lite avsides där vi bor, men det kändes i 
varje fall som att det bara lyste att, här kommer vi med en bebis som det är fel på. Det 
kanske bara var dom tre, fyra första gångerna, men det var i varje fall jättejobbigt att 
ringa på klockan där. Det var jättekonstigt, ja, över huvud taget att det hände mig, för 
det hade man ju i sin föreställning aldrig tänkt sig (Oscars mamma).  
 

Endast ett fåtal av föräldrarna uttryckte att de var direkt nöjda med att få komma till 
habiliteringen, men även hos dem hade en dubbelhet i känslan inför kontakten funnits 
inledningsvis: 

 
I början vet jag att det kändes som att man inte riktigt ville ha någonting med dom att 
göra. Kuratorn hade jag träffat i telefon, för hon ringde hem till oss första dan vi kom 
hem och jag tyckte hon lät totalt puckad om jag får säga vad jag tycker. Men sen när 
man träffade henne så var hon världens underbaraste person.  

Hon har ju hjälpt mig mycket, genom att finnas där, man har jämt vetat, att är det 
nånting så kan man ringa. Hon har hjälpt oss med papper och hon har hjälpt oss med 
allting, det har varit sånt himla stöd, så att det är ju helt underbart att dom finns till… 
sen allt med sjukgymnasten68 … (Frejs mamma).  
 

För en del utökades stressen genom att de fick vänta på habiliteringskontakten, de ville 
ha hjälp omedelbart. Men för de flesta blev de många besöken på sjukhus och 
habilitering de skulle göra och de många personerna de skulle träffa inte bara en 
särskild omständighet som skilde sig från ett annat föräldraskap utan en ytterligare 

                                              
68 På vilket sätt sjukgymnasten var ett stöd syns i ett citat längre fram. 
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stressfaktor.69 Samtidigt som det var stressande kunde det vara bra att ha något att göra 
för att avleda tankarna: 

 
Man skulle hit och dit, hit och dit. Jag har aldrig varit så stressad i hela mitt liv. Man 
skulle till habiliteringen, till undersökning av ögon, hörsel och allt möjligt. Man skulle 
till sjukgymnast, talpedagog, psykolog, kurator och specialpedagog och… Jag var så 
stressad. Hela min almanacka var fullsmockad med grejer, samtidigt som det var lite 
skönt, för att då fick man ju andra tankar också, men det var fruktansvärt stressande.  
Och bara att komma in i habiliteringens värld, bara den kan man ju känna… (Idas 
mamma). 
 

Stöd för en del kunde innebära att habiliteringen uppmanade föräldrarna till att njuta 
av det lilla nya barnet så som i ett vanligt omhändertagande föräldraskap. Saras 
mamma beskrev hur de fick tidig kontakt med habiliteringen och hur de fick hjälp av 
att rådet att njuta av att det var sommar och bara leva som vanligt. Det var till stöd när 
den första upplevelsen varit att familjen slagits i spillror, liksom rådet som habilite-
ringsläkaren uppmanat till, att familjen skulle (försöka) fullfölja sina planer: 

 
Och så fick vi hjälp från habiliteringen eller hjälp – vi var där på ett möte. Jag tyckte det 
var så skönt att dom sa: ”ta vara på den här tiden nu. Hon är bara liten tjej. Hon är ett 
spädbarn. Det är sommar och ni har en liten tjej”. Det kändes väldigt skönt. Det försökte 
jag verkligen pränta in, att det är bara sommar och vi ska vara tillsammans… (Saras 
mamma). 
 

Flera talade om att de ville smälta beskedet eller lära känna barnet innan de fick 
kontakt. Att få veta att stödet fanns kunde kännas bra, men möjligheten att få avsäga 
sig kontakt inledningsvis kunde likaså vara ett behov, ett behov av att få välja: 

 
Och sedan så ringde dom från habiliteringscentret, det var en kurator som ringde och sa 
att dom fått papper på att Wille var född. Dom undrade om vi ville komma och träffa 
dom och prata med dom innan semestern, men jag sa att: ”jag orkar inte prata med er 
nu”. Jag ville vara ensam eller vi ville vara med Wille. Det var väl bra att dom ringde 
och sa att dom fanns, men vi valde bort dom och det var skönt.  

Och sen träffade vi dom i augusti istället. Då hade man hunnit smälta… att veta att 
dom finns och att det finns mycket stöd, jättemycket stöd finns det ju för Wille och våra 
små barn… fast vi har väl inte varit så flitiga gäster där förutom hos logopeden… sen 
var det ju Spädbarnsverksamheten och det var ju bra, det kändes lite mer avslappnat 
(Willes mamma).  
 

                                              
69 Det var främst föräldrarna till barn med Downs syndrom som påtalade att detta upplevdes 
stressande. Det kunde bero på att de inte förväntat sig så många kontakter, medan det ansågs mer 
naturligt för barnen med mer medicinska behov och därför inte omtalades på så vis av deras föräldrar. 
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Återkommande var detta att kontakten inte var någonting som egentligen önskats, men 
att kontakten behövdes: 
 

Jag ville inte ha något barn med den här diagnosen. Då ville jag inte ha en massa 
broschyrer och sånt. Jag ville vara ifred lite med att lära känna honom innan allt detta 
kom. Men att skicka hem mig och bara låta mig vara, det hade ju inte varit bra. Jag 
visste ingenting om utvecklingsstörning, jag har aldrig jobbat med det, aldrig känt 
någon, jo en kollega för länge sen (Hugos mamma). 
 

Hugos mamma hade ingen erfarenhet av habilitering och tänkte att det därför var en 
särskild svårighet för henne. Men även för mammor, som hade arbetat inom förskola/ 
skola och haft kontakt med habiliteringen i sitt arbete, blev det som att en ny värld 
öppnade sig: 

 
… och trots att jag har jobbat med det här så… så visste jag inte vad som väntades av 
mig när jag kom dit som förälder (Idas mamma).  
 

Åsas mamma, som arbetat som resurs till ett barn med funktionsnedsättning och 
därigenom haft en habiliteringskontakt, menade att hon ”hamnat i en värld som man 
inte visste riktigt fanns”. Hon beskrev hur hon ville ha kontakten för sitt barns skull, 
för att inte göra något fel, men hur jobbigt det kändes för henne själv: 

 
Jag började gå hos sjukgymnasten på sommaren. Jag tänkte att jag inte ville göra något 
fel, för då kanske hon inte blir bra, man vill göra allt. Det där med Karlstadmodellen 
skulle man ju börja med när man kom hem från BB, sa logopeden. I början när man mår 
så där dåligt, då kommer man till habiliteringen och så ska man läsa alla dessa 
broschyrer. Det är så stelt. Nu bryr jag mig inte alls, men i början tyckte jag det var 
jättejobbigt. Man har ju hamnat i en värld som man inte visste riktigt fanns och sen en 
värld som är jättejobbig. Det handlar ju om Åsa, så har jag känt, mitt barn… som jag 
inte vill ska ha det. Jag ville ju inte vara där. Jag ville inte gå på habiliteringen, men jag 
gjorde det, för att det var bra för henne (Åsas mamma). 
 

Det understryker tanken att stressen inte bara handlade om att vara fullbokad, utan att 
det gällde att bemästra hela livssituationen utifrån att ha blivit ”utkastad från världen” 
och även ”inkastad” i en ny värld. Adams mamma beskrev det smärtsamma i det nya 
föräldraskapet och hur den första tiden var en lärotid: 

 
Jag hade aldrig hört ordet habilitering. Man föds inte in i den här rollen, man får lära sig 
liksom på egen hand och det är fruktansvärt hårt, fruktansvärt hårt. Det som är svårt är 
att barnet inte gör det andra gör i samma ålder, men det är också en oerhörd smärta när 
det går upp för en att man är handikappförälder (Adams mamma).  
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Daniels pappa beskrev hur det behövdes tid för att etablera nya planer och hur den 
första informationen eventuellt inte var möjlig att ta emot: 

 
Man har ju alltid en tendens att bygga upp vissa planer, vissa mål och visioner, att nu 
ska vi göra det och det och si och så. Jag kan känna att då man precis hade fått Daniel, 
så revs dom där visionerna eller planerna ner. Sen tog det nåt tag innan man kunde 
bygga upp nya och jag tror det är det som är den här perioden som många snackar om 
på ett par tre månader. Det är den tiden det tar att glömma sina gamla planer och att 
etablera nya. Det där är ju väldigt mänskligt, jag tror inte den tiden går att korta ner, 
förändring för människor är ju svårt över huvud taget. Förändring behöver inte vara att 
du ändrar din nuvarande situation utan det kan ju vara att du ändrar din framtida 
situation. Det som du hade planerat att göra, du har exempelvis planerat att du skulle 
åka på semester nånstans och sen så kan du inte göra det, då blir det en helt negativ sak, 
fast du inte ens gjort det. 

Sen kom det hela tiden en massa roliga exempel i vår väg. Man läste nån artikel om 
nån kille med Downs som hade tagit grönt kort i golf – ” ja, men jag ska jag ta med 
Daniel ut på att spela golf. Det ska bli roligt.” Då har man börjat trigga på nya grejer, 
man börjar tänka utifrån det perspektivet. ”Ja, men det är ganska bra det här”, ser man 
när man börjar titta på reglerna kring vilken ersättning som är till barn och vuxna med 
Downs syndrom. Man behöver kanske inte oroa sig så mycket för det här med att hitta 
ett jobb och alla dom här bitarna. Vi får hjälpa Daniel att hitta nånting som han trivs 
med, som är trevligt för honom. Det finns ju en massa positivt som man måste lyfta 
fram som är tufft för alla människor, men där Daniel kanske har en fördel i vissa fall 
genom det stödsystem som finns. Det finns en massa positiva grejer i stödsystemet. Som 
det här, när diagnosen var klar, forslades vi direkt in till nån genläkare som beskrev hur 
det kunde vara. Det fanns en färdig rutin för vad vi skulle göra. Vi behövde inte vara 
förvirrade, utan vi kunde kliva på en vagn som fanns inkörd på stationen och där fanns 
en massa människor som var villiga att hjälpa till och som var duktiga på det dom höll 
på med och som gjorde sitt bästa för att vi skulle få en uppfattning.  

Sen är det ju alltid svårt att tala med människor som är i förändring. Människor i 
förändring är inte mottagliga för information, så där kan det bli ett fel. Där kan jag tro 
att man kanske gör nånting snett ifrån sjukvården, då man matar på med en så stor 
mängd information i början för det är redan fullt i receptorerna. Det är så mycket 
förändringsarbete i hjärnan som pågår, så man hinner inte ta in mer. Det betyder ju inte 
det, att man inte skulle man behöva dom här genomgångarna nu på nåt sätt. Jag vet inte 
om jag har fått det stöd jag behöver, det är väl sånt som kanske märks om ett år eller så 
där… det är ju svårt att se direkt på en människa om den har fått det stöd den behöver. 
Det kommer väl upp sen som konstiga tecken. Nu är det ju ett och ett halvt år sen 
Daniel föddes och det har inte gått över styr än så…(Daniels pappa).  
 

Flera, i synnerhet pappor, uttryckte att de inte vetat om, att det i samhället finns 
habiliteringsverksamhet. Tanken på att det fanns stöd i framtiden gav stöd i den 
rådande situationen: 

 
Jag är ändå tacksam över att få bo i välfärds-Sverige. Det är ett ypperligt privilegium 
när man har ett handikappat barn att få bo i Sverige. Det är väl en av dom bästa 
användningsområdena som vi har för våra skattepengar faktiskt. Till sjuka, barn och 
gamla ska ju pengarna gå, för barnen är vår framtid och dom gamla har byggt det vi har 
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idag, så det är ganska enkelt. Det ger ju en trygghet, när man har ett speciellt barn. Det 
tycker jag definitivt och just det här att dom får eget boende när dom är lite äldre, det 
tycker jag också är skönt. Det känns ordnat, dom behöver ju den säkerheten också (Frejs 
pappa). 
 

Föräldrarna uttryckte uppskattning över att stödet fanns, men upplevelsen var också att 
hela situationen innehöll en existentiell tyngd och smärta som det inte gick att finna 
bot för: 

Det finns mängder med stöd som man inte visste fanns när han föddes. Efter ett halvår 
hade man klart för sig att det finns en hel sektor i Sverige som sysslar med det här, men 
det spelade ingen roll. Vi visste ju fortfarande inte, om han skulle kunna prata eller hur 
man får kompisar om man inte hör. Om ett barn kan höra vet man ju inte förrän barnet 
är sex månader. Tänk om han inte hör och så kan han inte använda fingrarna för att göra 
teckenspråk. Nu hör han ju, men då tog det så lång tid att förstå vad det är för typ av liv 
han skulle få. Och när man förstod det, så tyckte man inte att det var rättvist. Det är 
fortfarande inte rättvist mot honom, när kompisar klättrar upp i träd. Han kan gå fram 
med sin rollator och skrika på dom, men… Det finns ju ingenting som hjälper mot den 
tanken att det är orättvist, inte än idag tycker jag (Albins pappa). 

 

Upplevelsen av professionellas förmedlade bilder av barnet 
Att det fanns ett engagemang och intresse för barnet upplevdes som stöd som även 
kunde bli till hjälp i anknytningen och hjälp att se barnets värde: 

 
Hela habiliteringen har varit jättebra. Han är viktig. Han ska lära sig gå. Man satsade på 
honom. För mig hjälpte det att knyta an, att han blev viktig på nåt sätt. Jag upplevde 
aldrig något negativt (Hugos mamma). 
 

Men att komma till habiliteringen kunde också påminna om att det var ett annorlunda 
barn: 

 
Jag tänker inte varje dag på att hon har Down, man blir väldigt påmind, när man har 
varit på habiliteringen och tänker: ”visst har hon det”, men jag går inte runt och 
funderar så. ”Ja, men Åsa är ju Åsa”, så tänker jag (Åsas mamma). 
 

När barnet blev beskrivet utifrån sin personlighet och utifrån den unika person han 
eller hon var, med sina specifika förmågor, gav det en sorts framtidsidé som fick 
betydelse: 

 
Specialpedagogen sa: ”han är väldigt duktig och genom att han inte är så hypoton så 
kommer han inte att ha så stora bekymmer med motoriken och då kommer han att 
kunna hålla på med andra saker istället. Det betyder att han kommer att ligga lite före, 
mot vad det brukar vara. Och sen vet man aldrig var det slutar, för att han kan ha sett 
väldigt mycket saker som vi gör som gör att han kan utnyttja dom bitarna, så att han kan 
bli duktig i princip vad som helst”. Hon sa att ”ni kommer inte att få det lika jobbigt 
som andra”. Det var kontentan av det hela, och vi pratade redan om detta, då han var ett 
halvår gammal. Sen har vi inte haft så mycket kontakt med henne för hon slutade ju 
(Zakarias mamma). 
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Och: 
Frej har ju jämt fått höra… eller man har jämt fått höra att han är så duktig av 
sjukgymnasten och det har gjort att man blir glad av det eller hur man ska säga… och då 
har man tänkt eller allt har blivit mycket mer positivt, hela tiden (Frejs mamma).   
 

Att fokusera på barnets förmågor kunde till och med upplevas som terapi, menade 
Albins pappa. Han berättade vilken betydelse det fick för honom att träffa en 
sjukgymnast som betraktade Albin ”som om han levde” eller att Albin på 
Spädbarnsverksamheten behandlades ”som ett vanligt barn”: 

 
Det där med alla kontakter med sjukgymnaster och med spädbarnsverksamheten sen var 
så bra, för där fick man inte hela tiden dom där prognoserna utan man fick anpassa 
tankarna till hur det skulle kunna bli och att det skulle gå bra. Sjukgymnasten 
behandlade Albin som om han levde och sen på Spädbarnsverksamheten behandlades 
också Albin som ett helt vanligt barn... Allt det här man gör genom att fokusera på 
barnet och vad det kan och vad som står i centrum om det är att sträcka på tummarna 
eller att rulla runt eller att lyfta på huvudet, det är väldigt bra faktiskt, det fungerar som 
den bästa terapin som finns, att peka på allt som barnet kan (Albins pappa).  
 

De professionella som påtalade barnets förmågor och gav positiva omdömen blev 
betraktade som professionella och duktiga: 

 
Habiliteringen har ställt upp bra för oss, en bra sjukgymnast – Ida är tydligen ganska 
tidig på att röra på sig (Idas pappa). 
 

När det istället upplevdes som att barnet inte blev sett, utifrån sina specifika 
egenskaper och förutsättningar, utan från en generaliserande bild om vad som är 
vanligt för diagnosen, minskade tilliten till de professionella. Rädslan för att barnet 
skulle bli objektifierat ökade: 

 
En gång träffades vi. Det var många som kom in och presenterade sig och så, det var 
bara dumt, tycker jag. Jag var bara arg när jag gick därifrån. Då hade dom inte tittat på 
honom, utan dom hade bara förutfattade meningar om hur det ska bli. Dom pratade bara 
allmänt om hur det är att ha ett barn med Downs syndrom och hur barnet kommer att 
vara. Då har dom ingen susning om hur han var, för dom hade ju bara träffat honom lite 
grann och undrat: har han Downs syndrom ungefär… Och ändå började dom prata om 
hur framtiden kommer att bli och det tyckte jag var ganska meningslöst (Zakarias 
mamma). 
 

Flera föräldrar beskrev sin skörhet och hur de var beroende av vilka kommentarer och 
vilken attityd som förmedlades av professionella i sina försök att finna en balans i 
sättet att vara i föräldraskapet. En känsla av otillräcklighet medförde att varje positiv 
antydan behövdes: 

 
Personalen i Händelseriket pushar en och tycker att man är duktig och man behöver ju 
varje ord, för när man har ett handikappat barn känner man sig otillräcklig… Jag vill ge 
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henne mina ögon, jag vill ge henne mitt liv, jag vill byta liv med henne liksom. Man har 
dåligt samvete att man ser. Förstår du? Det är jättesvårt, men dom är så positiva, dom 
ger en liksom styrka och glädje – jag kan inte riktigt förklara (Beatas mamma). 
 

Det handlade om att få stöd i att duga som förälder. Självförtroendet hos föräldern 
kunde öka när någon bekräftade, att det hon/han gjorde var positivt:  

 
Synkonsulenten sa, att det var jättebra som jag gjorde, men hon har ju inte sagt att jag 
ska göra det... hon tyckte bara att det var jättebra. Och det är ju så, att om man får 
bekräftat att man gör rätt, då fortsätter man med det (Annas mamma). 
 

Men inte minst kunde självförtroendet öka när barnets förmågor påtalades, liksom när 
känslor bekräftades:   

 
Det hände någonting där, som gjorde att jag sträckte på mig när jag gick från 
Spädbarnsverksamheten. Vi pratade inte om nåt särskilt, vi satt och fikade lite, han lekte 
väl lite och så tittade hon lite på vad han gjorde och sa: ”Oj, såg du vad han gjorde nu?” 
Han blev väl lite duktig kanske. Annars har det ju handlat hela tiden om vad han inte 
kunde. Ja, så satt man ju och pratade lite med henne. Jag tycker nog att det påverkade 
mitt självförtroende faktiskt. En liten unge som ligger här och grejar och så ser man 
någon som sitter leende och tittar på så här och säger: ”oj vad han kan!” För en mamma 
att se det, när man har ett handikappat barn, det gör ju väldiga intryck. 

Jag märkte att psykologen var mitt i prick där. Man är väldigt känslig för vad som 
sägs. Det är en smal väg för omgivningen att gå, att säga rätt, det är verkligen inte lätt. 
Psykologen klarade det. Hon sa en gång att han är så gullig och hur hade han varit om 
han varit normal. Hon visste väl att de tankegångarna hade man. De hade jag. Det var en 
oerhörd bekräftelse. Jag vet att varje gång jag gick dit, så var det liksom det här böjda 
och varje gång när jag varit där, gick jag därifrån rak i ryggen med barnvagnen, kände 
mig helt liksom stärkt (Hugos mamma). 
 

Adams mamma hade en motsatt upplevelse. Detta visar att samma person kan 
upplevas helt olika av olika personer. För att upplevas som stöd, måste det bli ett möte, 
det måste ”tagga i”:  

 
Jag vet ju inte om det var just min kontakt med psykologen eller om det var psykologen 
som inte var lyckad i rollen. Hon sa så mycket dumma saker, så plumpa grejer. Jag hade 
så mycket ångest. Psykologen respekterade inte att jag visste vad som inte funkade 
(Adams mamma). 
 

Det måste bli ett möte där det som sägs upplevs äkta. Att någon professionell beskrev 
på ett genuint vis, vad hon såg och satte ord på det positiva som var synligt mellan 
förälder och barn fick därför genomslag, det hade betydelse för självkänslan och för att 
kunna ta till sig barnet: 

 
Det måste ju vara äkta förstås. Det blir ju ett väldigt intryck för mamman då, istället för 
alla andra rädda blickar, fientliga, inte fientliga men osäkra blickar så ser man någon 
som verkligen tittar och säger: ”ser du vad han kan, vad han gjorde!” För jag vet ju inte 
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hur en vanlig unge beter sig och inte hur en handikappad beter sig. Jag har ingen aning 
om vad som är bra eller dåligt… jag hade ingen aning om det.  

Jag vet att jag satt med honom i famnen så här en gång och då sa psykologen: ”men 
gud, vad han tittar på dig!” Hon sa det spontant verkligen. Och så sa hon: ”jag är nästan 
avundsjuk vilka blickar du får” och det menade hon. Det var inte att ställa in sig alls. 
Det är klart att det liksom ”tajtar” när någon yttre säger så på det viset. Det är klart, att 
då känner man sig duktig, ja inte duktig, men då kände man sig att man dög (Hugos 
mamma).  

 
Det som föräldrarna ibland uppskattade och behövde var bekräftelse på att barnet  
– utifrån sina förutsättningar – utvecklades väl. En attityd från professionella, som 
lyfte fram och ej förringade barnets kompetenser och möjliga utveckling, hjälpte 
föräldern att kunna se sig som en ”duglig förälder” och gav hopp inför framtiden. Det 
föräldrarna strävade efter var att finna ett sätt att leva med det som hänt och ett sätt att 
vara förälder.  

Daniels mamma hade tidigare varit med om att mista ett barn i mycket sen 
graviditet. När Daniel föddes och fick diagnosen Downs syndrom och dessutom 
behövde genomgå en mag/tarmoperation blev påfrestningarna mycket stora. Mamman 
berättade att hon känt ett främlingskap inför Daniel och haft svårt att ta honom till sig, 
men att hon försökt tänka att ”det här blir nog bra”. I mötet med en läkare sökte hon 
klarhet om Daniels förutsättningar och önskade få bekräftelse av känslan av hopp. Hon 
upplevde då att hon fråntogs den entusiasm hon hade försökt uppbringa i sitt 
föräldraskap: 

 
Jag frågade läkaren vad hon tyckte om honom? ”Under första året så är det ju ok, men 
det är sen. Sen kommer ju problemen”, svarade hon. Jag tänkte bara: ”Jaa. Jaha”. Det 
var som att hon tog bort all entusiasm som jag hade byggt upp att: ”det här blir nog bra, 
det här blir nog bra för Daniel”. Man behöver ju inte säga: ”vänta du”. Hon menade att 
det är efter ett års ålder som man märker att dom är sena. Dom går senare, dom kan inte 
prata och det blir mer tydligt då att dom sackar efter. Det är klart att enligt läkarboken, 
så är det ju så kanske då, men som förälder så… det är inte det man vill höra… (Daniels 
mamma).  
 

Daniels mamma besökte också en öronläkare som gav medicinsk information, vilket 
hon inte menade sig behöva i den situation hon befann sig: 

 
Dom här barnen är ju inlemmade i ett program, det är ögon och öron och ditteledattan. 
Då skulle vi till Öron, han var tre och en halv månad och vi skulle göra hjärnstams-
audiometri. Det kom inget utslag annat än på de allra högsta ljuden på Daniel. Då sitter 
det en läkare där och säger bara så här: ”Jaa, vi får ju inte några kurvor här och vi kan 
inte säga om han hör eller hur mycket han hör. I annat fall så får vi väl hjälpa honom 
med hörapparat och det är ju så här att dom här barnen har sådana åldersnedsättningar 
som äldre har”.  

Det här var tre månader efter vi hade fått Daniel, vilket innebär att man var helt i 
känslorna, man hade inte landat alls. Det var som att riktigt skjuta undan benen på mig. 
Det satt kvar i mig som stora taggar när jag åkte hem, så jag grinade halva 
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eftermiddagen sen. Det är ju otroligt opsykologiskt och ointelligent att inte förstå, att 
kommer det en mamma som för tre månader sen fött ett handikappat barn, så är det inte 
det man säger rakt ut. Man säger inte det som står i läkarboken i ansiktet på den 
mamman, utan då säger man det på ett lite annat sätt. Då kan man ju säga att ”det är en 
så känslig metod det här och det blir inte något bra utslag, vi struntar i det här, kom 
tillbaka om ett år, så gör vi om det. Gå hem nu och ta det lugnt. Det här blir bra” 
Ungefär så (Daniels mamma). 
 

Men hon hade mött en BVC-sköterska som blev till stöd och även glädje: 
 
Andra inom sjukvården BVC-sköterskan, hon och barnmorskan som jag hade gått hos, 
dom tyckte att: ”åh, vad fin han är, oh, vad duktig han är och du gör ett jättebra jobb”. 
Man blev så där jätteuppmuntrad! Så där som man inte får höra någon annanstans 
faktiskt, nej, men hon har varit en glädje att gå till då (Daniels mamma). 

 

Önskan om att få dela sin glädje 
Varje utvecklingssteg noterades av föräldrarna och insikten om att det faktiskt skedde 
en utveckling gav stöd och hopp. Föräldrarna ville därför, liksom alla föräldrar, också 
dela sin glädje över barnets framsteg med de professionella som fanns runt barnet för 
att få bekräftelse. Några föräldrar beskrev hur de känt att professionella inte litat till 
deras berättelser om barnets utveckling. Albins pappa berättade (se ovan) att han tidigt 
upptäckte att Albin hade olika bebisljud. När han sedan berättade det för läkarna kände 
han sig inte trodd: 

 
Man blir så arg på läkarna också för dom fattar inte, det var så tydligt att dom inte 
fattade. Efter två veckor så berättade jag att Albin sjunger när man sjunger med honom 
och pratar när man pratar med honom. Det är helt olika bebisljud och då sa dom bara så 
här: ”ja, men det är ju bra att man kan höra det”. Det var ju så uppenbart att dom inte 
trodde en sekund på det utan tyckte… eller jag tyckte att dom var idioter, eftersom man 
kan höra… (Albins pappa). 
 

Habiliteringen var eller önskades bli den plats där föräldern kunde få dela sin glädje. 
Det var svårt att ta emot råd som gällde hur utvecklingen kunde stimuleras om inte den 
professionella upplevdes intresserad av det som föräldern observerat. Daniels mamma 
beskrev hur hon ville dela sin glädje över Daniels framsteg med någon. När det inte 
upplevdes som att hon och den professionella kunde mötas i en gemensam strävan 
skapade det stor osäkerhet och olust hos mamman. Det skapade tvivel på hennes 
duglighet: 

 
Med logoped och sjukgymnast skulle jag önska… där känner jag att när man kommer 
till dom, att dom är ganska inrutade i: ”nu ska du göra det här den här gången”.  Då ska 
vi gå igenom vad vi ska träna på till nästa gång, nu är jag lite så här pratig av mig, så då 
säger jag så här: ”vet du vad, nu kan Daniel det här och han sa det där då och det lät 
som det var ett ord och…” Då blir hon bara så här att: ”ja, men det är väl bra, men nu 
ska vi se här vad Iréne Johansson säger här i boken till nästa gång”. Och då känns det 
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lite så här: ”jaha”. Nej, det är inte läge att få dela med sig av sin glädje för dom framsteg 
han gör för dom är lite inriktade på, vad ska vi säga, sitt arbetsschema för just den här 
åldern som han är inne i nu.   

Jag skulle önska att man blev lite mer lyssnad på, att man får dela med sig till dom. 
Dom är ju till för Daniels bästa och för hans utvecklings bästa, jag skulle önska att dom 
vore lite intresserade även av det som inte ingår i deras lilla låda eller vad man ska säga. 
Dom är jätteduktiga, vi är jättetacksamma för dom och dom gör ett jättebra jobb – men 
om man säger till sjukgymnasten att Daniel kan gå med den där gå-bilen över golvet, så 
är det inte så intressant för henne, för hon menar att ”nu ska han stå på knä och då 
skjuter man in benet och då hjälper man honom upp så där”. Då håller hon på i sina 
banor. Det är ju jättebra det också, men jag känner mig lite överkörd eller vad man ska 
säga när jag ska försöka dela med mig av någonting som jag tyckte var jätteframsteg.  

Jag vill ju engagera mig och göra det bästa, men samtidigt finns det ju känslor som 
man har, där det inte känns kul eller bra, men då får jag ju känslan att det är mig det är 
fel på. Ska inte jag då gå emot mina känslor för Daniels bästa, för dom vet ju bäst, sådär 
känner jag då, att det är fel på mig, att jag är lat eller att det där ligger nog inte för mig 
(Daniels mamma).  

 

Behov av någon att vända sig till  
Av de olika stödformer som nämndes var den att ha någon att vända sig till en. Det var 
ett återkommande önskemål bland föräldrarna att få ha någon att ringa till, någon att få 
ställa sina frågor till och även, som nämnts, någon att dela sin glädje med. Ett förslag 
var att få ha kontakt med någon som var ”en mix av en kurator och administratör”70, 
eller att det fanns ”en krismänniska som höll i”71 under en lång tid.  

En önskan var att de professionella skulle vara mera aktiva. Att som förälder själv 
ta reda på vad som kunde finnas i form av vårdprogram, träningsmetoder, åtgärder 
eller dylikt kändes inte rätt. Att det var på föräldrarnas begäran upplevdes fel. Det gav 
en osäkerhet om det fanns annat som föräldern inte visste men borde känna till. Det 
ökade den stress som fanns: 

 
Det jag saknade från början var någon typ av det här: “gör det här nu” eller “det här ska 
ni kolla”. Det här med att det alltid är på föräldrarnas begäran, det tycker jag är fel. Man 
saknar att det inte finns ett ordentligt facit. Nu är ju inte alla svaren desamma, men 
frågorna finns ju och kommer från föräldrarna. Det är mycket stök som borde vara 
självklart och det skiljer så mycket mellan kommuner. Vi kände att man är tvungen att 
ta reda på saker hela tiden, man fick inte ett papper att så här är det att ha ett barn med 
Downs syndrom eller det här ska ske eller gör det här de första månaderna, kolla det 
här. Det fanns ett vårdprogram i ett annat landsting, där det fanns uppstaplat vad som 
händer och vad man ska kolla. Det har vi tagit till habiliteringen och dom har tagit 
kopior på det. Då kändes det lite så här: jaha… (Oscars pappa).  

 

                                              
70 Daniels pappa 
71 Albins mamma 
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En aktivt visad personlig omsorg kunde värderas högt:  
 
På Spädbarnsverksamheten har dom funnits där och har frågat frågor och frågat hur det 
är. Jag vet att specialpedagogen ringde mig en gång, jag ringde ju jättemånga gånger när 
jag mådde dåligt. Det är ju ett jättestöd att bara kunna ringa, för man är så utlämnad på 
nåt vis och på habiliteringen är dom rädda. Dom vet inte hur dom ska hantera 
situationen i alla fall inte vårt habcenter, så att det har varit räddningen (Åsas mamma). 
 

Det gav också Hugos mamma uttryck för. Hon beskrev det som mod: 
 
När vi hade kommit hem från hjärtoperationen, då ringde psykologen hem. Det var ju 
många som inte vågade ringa och då ringer hon hem…Fantastiskt att hon gjorde det 
(Hugos mamma).  

 

Professionellt samtalsstöd 
Samtalsstöd ses ofta som ett naturligt stöd i en svår, traumatisk situation. Att få berätta 
sin historia möjliggör en egen förståelse av vad som hänt och kan medge en omorien-
tering i situationen. Att få berätta har också innebörden av att få dela med sig. Några 
föräldrar hade tidigt efterfrågat samtalsstöd och berättade uppskattande om tidig 
kuratorskontakt på sjukhuset. Flera hade haft en långvarig samtalskontakt inom 
habiliteringen,72men ändå relativt få med tanke på situationens art. En orsak till att 
föräldern inte använt sig av samtalsstöd, var att hon eller han kunde känna sig skeptisk 
till vad en professionell samtalskontakt skulle kunna ge: 

 
När jag som levt i min perfekta bubbla fick information från en läkare om att vi skulle 
få träffa kurator och psykolog på habiliteringen tänkte jag direkt att det är såna här med 
pyjamasbralla och plyschklänning som man liksom ska sitta och mjukisgosa med – 
ungefär (skratt) Det behöver inte jag! Det skakar man av sig. Jag skulle egentligen ha 
velat ha den där träffen med verkligheten istället, en familj med ett barn med Downs 
syndrom (Saras pappa). 
 

Det kunde saknas förtroende för att de professionella skulle kunna förstå vidden av det 
som hänt genom att de saknade egen erfarenhet: 

 
Jag hade velat träffa folk. Jag vill inte sitta och prata med en psykolog eller kurator som 
sitter och säger att det kommer att bli bättre. Hur vet dom det? Det finns ju ingenting 
dom kan relatera till och jag kan ju inte relatera till att dom sitter och säger att det 
kommer att bli bättre (Idas mamma). 

 

                                              
72 Det var sju av föräldrarna. Ytterligare några, också sju av föräldrarna, hade en samtalskontakt 
utanför habiliteringen 
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En annan orsak var att föreställningen om vad en kontakt skulle kunna innebära inte 
kändes bekväm:  

 
Jag har aldrig pratat med någon psykolog, det funkar inte för mig. Jag tycker bara det är 
jobbigt (Idas pappa). 

 
I de fall där föräldrarna hade försökt med en samtalskontakt, men inte kunnat eller 
velat fortsätta kunde det handla om att kontakten kändes instabil. Ett exempel var 
Oscars mamma som började gå i samtal hos psykologen inom habiliteringen. Hon 
sökte sedan en utomstående terapeut. Hennes berättelse bekräftar att den information 
som hon och hennes man sökte handlade om att få veta vad som kunde göras för att 
finna ett sätt att leva med det som hänt. Berättelsen visar också att det primära 
önskemålet inte var att få tala någon med vid något enstaka tillfälle, utan att möta 
någon som stod fast, någon att bli hållen av i betydelse av tillförlitlighet och 
kontinuitet: 

 
Så fick vi komma till en kurator efter helgen, men hon förstod inte oss i varje fall. Hon 
var mer inriktad på samhällsinformation och vad man kan få för hjälp. Vi tryckte på att 
vi ville komma till nån annan, det där funkade inte på minsta sätt för mig. Min man 
kanske inte tog det lika hårt eller i varje fall så var inte han lika ledsen som mig. Han 
grinade ju inte, jag satt ju mest och grinade hela tiden eller inte hela dagar, men mycket. 

Ja då skulle hon trycka på att vi fick komma till vårt habiliteringsteam i varje fall och 
sen fick vi hjälp ifrån barnmorskan på återbesöksmottagningen. Hon hade själv fått ett 
barn som dog vid förlossningen, det var ju väldigt många år sen, men hon hade ju ändå 
gått igenom något. Hon ordnade en annan kurator till oss som vi fick komma till och 
hon hade jobbat på ett habiliteringsteam. Henne fick vi gå till i varje fall tre gånger 
innan vi fick komma till habiliteringen och prata med psykolog och kurator där, så 
informationsmässigt från sjukhuset, så var det ju under all kritik. 

Så fick vi träffa psykolog och kurator, men dom hade inte heller nån information att 
ge oss… jo, när vi fick beskedet fick vi en utskrift från internet och så fick vi den här 
boken från FUB ifrån läkaren. Det fick vi faktiskt och den hade vi med till 
habiliteringen. Vi frågade om dom här böckerna fanns … nä, men dom hade dom inte 
och dom skulle låna på bibblan. Så frågade vi om dom hade nån film, nån information 
vad som helst, vi ville veta vad ska man göra. Nej, men det var ju bara gammalt det dom 
hade, så det ville dom inte visa. Det kanske man är glad för, att dom inte visade nåt 
avskräckande i varje fall eller något som skulle göra det ännu värre.   

Psykologen lät mig prata och det behövde man, men hon hade ju ingenting, hon 
kunde inte ge mig någonting. Det räckte inte att ha någon som bara lyssnade för mig, 
det gjorde det inte. Jag behövde få information, jag vet inte… Dessutom var hon sjuk 
varannan gång så jag kunde inte hänga upp mig på dom tiderna. Då gick jag privat hos 
en kognitiv psykoterapeut. Jag fick komma dit och prova och man fick uppgifter som 
man skulle lösa. Det var varje vecka, så de dagarna när man mådde jättejättedåligt visste 
man att om tre dar ska jag dit igen. Det var ju det som jag behövde, någon att hänga upp 
sig på. Hos psykologen på habiliteringen var det kanske tre veckor mellan besöken, plus 
att när besöket äntligen kom var hon sjuk, så då kunde det gå en vecka till eller två 
(Oscars mamma).  
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Ett annat skäl för att inte fortsätta med en samtalskontakt var i de fall där upplevelsen 
var att kontakten inte stämde: 

 
Den enda som vi faktiskt hade svårt för, det var kuratorn. För mig själv kan det ju bero 
på personkemin, jag tyckte hon var alldeles för mesig, helt fel approach för att bemöta 
mig som människa och individ. Hon tassade verkligen som katten kring het gröt. Vi har 
inte haft några andra kuratorssamtal efter det utan vi sa det, att får vi en känsla av att 
börja må dåligt eller börjar grubbla, då säger vi till. Min fru har sagt till mig att hon vill 
ha det på det sättet också (Lovisas pappa).  

 
Att kontakten inte stämde betydde inte att Lovisas pappa inte menade sig ha behov av 
att dela sina tankar och erfarenheter. Det hade han, men det måste vara med någon 
som upplevdes förstå: 

 
Personligen har jag inte behövt en utomstående att prata med. Vi har så många runt 
omkring oss. Självklart, det är många som inte har det så lyckligt lottat som vi, det är vi 
fullt medvetna om. Jag vet ju att man måste prata om sådana här saker. Gör man inte 
det, då går man in i väggen efter ett tag. Det viktigaste av allt är att lätta på dom tankar 
och funderingar som man har. Jag vet att det är jätte jätteviktigt att prata om det, men 
det behöver däremot inte vara dom som är professionellt utbildade att samtala 
egentligen, utan framför allt är det att ha en egen erfarenhet (Lovisas pappa).  
 

Ytterligare ett skäl var att föräldern själv inte hade tid eller utrymme. Annas mamma 
beskrev att hon varken hann eller orkade, även om hon skulle behöva gå till Kris & 
Samtalsteamet73. Hon skulle inte orka med allt som då skulle sättas igång inom henne 
av samtalen, menade hon. Det kunde tvärt emot vara så att man inte upplevt sig vara så 
ledsen att samtalsstöd behövdes: 

 
På habiliteringen så träffade vi ju psykologen, men min fru kände väl att det inte gav 
något direkt så hon tog kontakt med en privat som hon gick hos sen. Jag har inte känt 
mig så ledsen att det behövts… det har ju ordnat sig (Oscars pappa). 
 

En svårighet som flera fäder beskrev var att habiliteringen är så kvinnodominerad: 
 
Det finns ju inga pappapsykologer, manliga psykologer eller sjukgymnaster, det vet jag 
att det finns ju nästan inte, men det skulle ha varit rätt skönt, för när man träffar 
sjukgymnaster och andra, då är ju dom kvinnor och då förhåller man sig alltid till dom 
som kvinnor. Det blir svårare och man håller kontroll på sina känslor mer och försöker 
vara man helt enkelt (Albins pappa).  
 

Flera män menade att de måste vara starka inför och tillsammans med sina 
fruar/sambor. De måste hålla upp garden. Det kan förklara att fäderna måste ”vara 
män”  också inför habiliteringens kvinnor, som Albins pappa sa. Det gick inte att sänka 
garden i första taget. Julias pappa menade att det gav fel signal att psykolog och 

                                              
73 En av de länsövergripande verksamheterna som tillhör Länscentret i Stockholm. 



 187

kurator kom på hembesök. Då ville han inte prata. Han hade som nämndes tidigare 
bestämt sig för att ”gå vidare”. I den situationen är det rimligt att anta att han inte ville 
eller kunde prata om sorgen och inte heller om hur han mådde, men det är också 
rimligt att anta att han hade behov av att berätta om hur det var att få beskedet och att 
han velat få bekräftelse på både att det var ett svårt besked och ett älskansvärt barn: 

 
Dom skickade hem en psykolog, men det var inte så kul. Alla psykologer är väl olika, 
men det kändes mera som att hon satt och studerade en hur man mådde. Det kan vara 
lite enerverande, sitta där och försöka hålla god min eller vad ska man göra? Ska man 
sitta och gråta för att få extra hjälp i samhället? Det kändes som att man klarade den där 
krisgrejen själv i alla fall. Alla behöver väl lite hjälp när det händer nåt, men om det 
skickas hem psykologer är det en signal om att något inte är som det ska. Då får man för 
sig att: ”mig är det synd om” – faktiskt. En kurator och psykolog, det låter ju så 
allvarligt, det är ju ingen som har dött. Man har ju fått ett barn. Det är ju positivt. Det är 
kul. Det är inget att grina över. Det stora är ju att man har fått barn (Julias pappa). 
 

Ett önskemål från flera män var att få träffa andra män:  
 
Jag har såna arbetstider att jag kan vara delaktig i större delen av Frejs vakna liv. Jag 
kan följa med på badet på fredagar, men de andra killarna är ju väldigt sällan med. Jag 
förstår ju att killarna jobbar och försöker dra in så mycket pengar som möjligt, för det 
känns ju också rätt. Någon enstaka gång är det någon av killarna med, men tanterna är 
ju alltid runt omkring och dom som jobbar på habiliteringen är bara fruntimmer. Det är 
ju ett väldigt kvinnodominerat yrke. 

Det kanske hade varit skönt, jag vet inte, men jag tror att det hade varit kul om man 
hade kunnat diskutera med killar om, vad man egentligen känner, tycker och tänker, att 
man hade kunnat släppa den här “det-här-kirrar-vi-garden”. Det är mycket frågor som 
dyker upp som jag känner att jag inte kan prata med min sambo om. Jo, jag kan ju prata 
om allt med henne, men jag tror jag hade fått lite mer input ur min egen synvinkel om 
jag haft killar att snacka med. Man måste ha ett neutralt bollplank. Man kan snacka med 
sina kompisar, men tack vare att dom inte har handikappade barn själva, så har dom inte 
den riktiga förståelsen, den som jag många gånger saknar (Frejs pappa). 

 
Av pappor som inledningsvis inte tyckte att de ville eller behövde prata uppmanades 
professionella att ändå ta kontakt. Det var uttryck som att ”ligga på lite” och ”det är 
bara att se till”. Det återkommer att professionella uppmanas att vara aktiva i 
kontakten. Hos föräldern fanns inte orken eller motivationen till att ta initiativ: 

 
Råd till er som jobbar är, att ibland ska man fråga mer. Det tror jag, för att ta mig själv. 
Jag söker inte upp någon om hjälp, så där kan man nog gärna ligga på lite och fråga. Det 
får ju inte bli så där att man tycker att det är jobbigt, men jag tror att de flesta pappor 
också vill prata om det som hänt egentligen, även fast dom inte söker hjälp. Kommer 
det bara igång en dialog, så tror jag att dom har nytta av det också, för alla människor 
behöver prata, det är ju så (Emmas pappa). 
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Att det också skulle vara av betydelse för barnet påtalades av Albins pappa: 
 
Jag hade behövt prata med någon, fast jag hade inte gjort det om det varit så här: ”ja, du 
kan ringa. Vi vill inte pressa här utan det får komma från dig. Det är ju bara att se till att 
folk kommer dit. Att prata är ju en behandlingsform, man säger ju ofta att det är nåt 
slags trivselfaktor, men det är det inte, det är ju behandling. Ibland vill man ju inte ha 
sprutor eller gå till tandläkaren, men det har man lärt sig att det ska man göra. Någon 
skulle förklara för en i det här läget att ”nu har du varit med om något som är så 
obeskrivligt otäckt att du inte ens kan komma i kontakt med det, du måste träffa någon. 
Du kan sitta tyst hela timmen, gärna för mig, men du måste vara där”. Det är det råd jag 
ger till professionella. Och det blir bra för barnet också (Albins pappa).  
 

Träning och behandling  
Att träning och behandling nämndes i samband med habiliteringskontakten kan ses 
naturligt, men anmärkningsvärt att det företrädesvis var en fråga för mödrarna. Det 
utsagorna handlade om var både att det var positivt att kunna göra någonting men 
negativt att få en uppgift. Det gällde framförallt när barnet var litet. De allra flesta 
utsagor som rörde träning/behandling innehöll en ambivalens som speglade en 
komplexitet. Föräldrarna slets mellan olika sätt att vara, mellan ”att göra” och ”att 
vara”. En stark intuitiv känsla av att det vanliga föräldraskapet var tillräckligt 
stimulerande fanns parallellt med föreställningen, att det behövdes ett särskilt förhåll-
ningssätt eller att man måste träna mycket med barnet för att en utveckling skulle ske. 
I mötet med professionella kunde den inneboende konflikten accentueras.  

När föräldern fått beskedet om funktionsnedsättningen blev det ofta naturligt att 
försöka göra allt som stod i dennes makt för att hjälpa barnet och för att förändra 
situationen, för att på så vis hitta en väg ut ur den. Det gällde både mödrar och fäder:  

 
Om man inte hade fått reda på att han hade Downs syndrom, då hade man kanske tagit 
det lite lugnare, kanske lite mjäkigare eller vad man ska säga inom citationstecken, 
istället för att kämpa mot det och aktivera honom mera. Så då har jag drivit på mera och 
som specialpedagogen sa: ”det gör ingenting, så länge han tycker att det är roligt” och 
det sa även läkaren: ”så länge han tycker det är roligt är det ok” (Zakarias mamma). 
 

Det kunde också handla om att träna för att eliminera funktionsnedsättningen i 
möjligaste mån, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla inblandade:  

 
I början var ju mycket fokus på vad andra tyckte, alltså framför allt för syskonens skull, 
men nu är det ju mer för hans skull eller vad man ska säga. Jag ville att han skulle bli så 
bra som möjligt för deras skull! (Oscars mamma). 
 

I en känsla av hjälplöshet, att inte alls veta vad som bra eller inte bra för barnet ville 
föräldrarna ofta ha råd. Det kunde kännas bra att få göra någonting konkret med barnet 
och det gav ett hopp inför framtiden att det fanns någonting att göra. 
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Sjukgymnasten var bra och man lärde sig att man kan göra någonting. Jag kände att jag 
fick signalerna: ”du kan göra det och det”. Bara det innebar att jag inte kände mig helt 
hjälplös och det är fortfarande lite så: ”jaha, vad bra att det går att göra något, så att det 
går att förbättra honom”. Ibland har det förstås känts som en pålaga (Hugos mamma). 
 

Att ha aktiviteter – att göra något – kunde också göra det lättare att hantera situationen 
och att handskas med sorgen. I det läget var inte träningen arbetsam utan en möjlig väg 
och också en nödvändig väg, genom att det var en väg som gav hopp: 

 
Allt som man gjorde med sjukgymnaster, med spädbarnsverksamheten, med habili-
teringen kändes som en vettig sysselsättning för det blev ändå ganska klart att det 
hjälper. Det är klart att det hjälper att träna, det hjälper ju alla, så alla dom där 
aktiviteterna var väldigt, väldigt bra, plus att dom ofta också var fysiska för mig, man 
fick ju lyfta och bära Albin och om inte annat för man kunde göra nånting, då var allting 
lite roligare, även om man var ledsen så var det bättre (Albins pappa). 
 

Genom det chockartade beskedet hade en känsla av osäkerhet uppstått. Att göra något 
kunde då handla om att återta kontrollen över skeenden. Oscars pappa sa exempelvis 
att han inte ville bli ”överraskad igen”: 

 
Vi ville träna, gå på teckenkurser och sånt där, så att man inte tappar tid även fast han 
var så liten. Man vill stärka sig på något sätt, så att man inte blir överraskad igen att “det 
här skulle ni ha gjort”. Man ville göra så mycket som möjligt för Oscars skull. Vi 
började med gomplatta tidigt också, fast det är ju ändå så att man alltid får fråga istället 
för att det finns nåt färdigt förslag. Av sjukgymnasten har vi fått veta vad vi ska göra 
eller träna. Det känns bra att få en uppgift att göra, för dom är ju utbildade på sånt. Nu 
har vi haft lite otur på habiliteringen också, en sjukgymnast som flyttade och logopeden 
som blev mammaledig. Det kan ingen råda över, men det kom ingen istället för 
logopeden och den andra har haft fulltecknat (Oscars pappa). 
 

Utebliven träning uppfattades också som en risk att utvecklingen skulle försenas. En 
återkommande tanke i framför allt mödrarnas berättelser var att barnets utveckling till 
stor del var avhängig förälderns träningsinsats: 

 
Jag tänkte att det berodde på mig hur han utvecklades och det tänker jag fortfarande. Jo, 
visst beror det på mig. Skillnaden med dom andra barnen är att människor runt omkring 
kan hjälpa till på ett mycket naturligare sätt, medan för Oscar så känner jag ju att… Han 
är ju sen, det ser jag ju, det såg man kanske inte direkt. När han inte satt när han var ett 
halvår, då såg man ju att han var sen, men innan det så var han ju rätt vanlig egentligen. 
Han hade i och för sig vidgade urinledare till njurarna, så man hade ju inte tid att se 
honom. Han var ju precis som dom andra och han rullade tidigare än dom andra hade 
gjort, men det var ju sånt där man inte hade tid att se, för man hade fullt upp med 
diagnosen, om man säger. Men efter det känns det som att: ”om vi gör lite mer eller om 
jag tränar lite mer, om jag gör på ett mer strukturerat sätt eller det kanske finns nåt 
bättre sätt eller nåt enklare… så skulle han kanske kunna… lite mer (Oscars mamma). 
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Även om det var föräldern själv som önskade förslag på träning eller övningar som 
kunde stimulera utvecklingen, kunde det samtidigt strida mot den intuitiva känslan för 
vad som behövdes i föräldraskapet eller av vad föräldraskapet borde innehålla. Emmas 
mamma beskrev hur hon först hade velat ”göra allt” och så småningom undrade om 
inte detta att ”bara vara” var det bästa: 

 
Man skulle fixa det och det för att Emma skulle få det bästa möjliga, men det kanske 
inte är att springa på habiliteringen som är det bästa möjliga, utan det kanske är att bara 
ligga hemma i sängen och bara vara. Det är ju det att bara vara som ger nånting i 
slutändan. Det ger en förståelse, eller en insikt om den andra världen som Emma är i. 
Då är man inne i hennes nivå, man går ju inte ner på hennes nivå utan man kommer in i 
hennes nivå (Emmas mamma). 
 

När föräldern fick råd och förslag till träning kunde det ibland upplevas kravfyllt och 
onaturligt istället för att vara till stöd och hjälp. Frejs mamma hade tankar om att 
träningen kom för tidigt. Hon upplevde att det medförde en annan sorts föräldraskap: 

 
Jag vill ju göra det bästa för honom och ibland kan det ju bli som en uppgift fast jag inte 
vill det heller. Jag vill ju vara förälder, jag vill inte ha en uppgift att ta hand om ett barn. 
Det blir så fel. Visst ibland kan det bli så, i början tyckte jag nästan det kändes som att 
man fick hemläxor när man fick ett papper från sjukgymnasten: ”träna det här med 
honom”. Sen tänkte man: ”men dom andra barnen varför tränar inte dom? Dom är ju 
normala, men dom kanske också behöver träning”. Jag tror väldigt mycket på det och 
skulle jag få fler barn i framtiden då skulle jag väl träna med dom. Det tog ett tag innan 
man kom in i träningen: ”vad är det här för gym?” Det kändes så himla dumt och det 
blev mer till en uppgift (Frejs mamma). 
 

Albins pappa tyckte att den sjukgymnastbehandling som gossen fick var nödvändig, 
men skedde för sällan. Det innebar att han själv fick träna med Albin och det kändes 
som att det inte stämde när Albin var spädbarn. Albins pappa ville hitta sin 
föräldraroll, ett sätt att vara tillsammans med Albin på och detta fann han inte i 
”sjukgymnastrollen”. Han beskrev det komplexa i det tidiga föräldraskapet: 

 
Första tiden hade vi vår sjukgymnast på sjukhuset, sen kom vi till ett habiliteringscenter 
och det fungerade väl bra. Vi var där ett år tror jag… eller det fungerade inte alls bra 
faktiskt, för i efterhand tyckte jag att det fungerade jättedåligt. Albin kom dit nån gång 
varannan vecka och han hade samma sjukgymnast hela tiden. Hon var jätteduktig, men 
det var för lite. Två veckor är lång tid och det gick hela tiden ut på att vi skulle träna 
med Albin själva, men vi var ju vrak. Ska man vara hemma då och stretcha tummarna 
på Albin? Det är klart att vi gjorde det rätt mycket, men man ska vara förälder, man ska 
älska barnet och så ska man vara sjukgymnast också (Albins pappa).  

 
Att få komma iväg på någon aktivitet kunde vara bra. Träningen upplevdes mer 
naturlig om den gick att göra tillsammans med någon än om föräldern skulle ha 
träningsrollen själv. När föräldern var tränare upplevdes det inkräkta på den intuitiva 
samvaron och leken: 
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Då ville jag inte vara sjukgymnast, men det är bra att vara med en sjukgymnast, då 
hjälper man ju till. Det var bra när jag kom iväg på nånting, men jag tyckte att sitta själv 
var… för man gör andra saker med ett barn när man bara är förälder, man rullar runt 
med dom. Dom är jättesmå, men man håller i dom och lyfter upp dom och sitter bara 
och gosar, det fick man ju inte för man hade ett träningsprogram hela tiden med alla 
möjliga saker som man skulle tänka på. Det där träningsprogrammet tog bort det 
intuitiva och leken, det tyckte jag i flera år (Albins pappa).  
 

Åsas mamma ville inte träna på det sätt som logopeden föreslog, Karlstadmodellen, 
trots att hon själv hade använt sig av metoden när hon arbetade som resurs till en pojke 
med Downs syndrom. När hon sedan blev förälder gick det inte att hinna med. Hon 
tyckte att hon blev en bättre förälder när hon lade träningsprogrammet åt sidan, men 
det var inte utan vånda hon kunde göra det. Skulle det påverka flickans utveckling 
negativt blev den fråga som dröjde sig kvar. Träning på sådant vis skulle vara möjlig 
om den skedde utanför hemmet, vid ett särskilt tillfälle och tillsammans med någon 
annan: 

 
Jag kan ju ärligt säga att den här Karlstadmodellen får en bara att må dåligt. Man hinner 
inte med allting som står i dom där böckerna, för då får man bara hålla på med det. Jag 
började följa det där, men jag hann inte: ”åh, nu har jag inte hunnit med massagen idag” 
och ”förra veckan skulle jag ha sagt dada och ska jag börja om nu då på dada”, den här 
vecka tre ska man ju säga bibi…” 

Sen slutade jag med det och då blev jag nog en bättre mamma, tror jag, fast jag 
kunde inte sluta utan dåligt samvete. Usch, då satt jag och letade i dom där papperna 
och kände att: ”nej, men nu har jag inte gjort vecka fyra och fem och nu ska jag till 
logopeden snart…” Jag höll på några veckor kanske, men man hinner inte, alltså man är 
ju mamma! (skratt) Ok, om man går till en logoped en gång om dan, då kan man göra 
det där och sen gå hem, men så här är det bara en form av att känna sig sämre och rädd: 
”Gör jag inte det här nu, pratar hon senare då eller?”(Åsas mamma). 
 

Även om föräldrarna var öppna för att göra allt för sitt barn, upplevdes förslag till 
olika träningsmoment allt för konstruerade. Att träna stämde inte med föräldrarollen. 
Föräldrarna menade, att den vanliga samvaron med barnet innehöll moment av det 
som eftersträvades genom den aktuella träningsmetoden, men på ett mer naturligt sätt: 

 
Jag tror egentligen att man gör mycket helt automatiskt och naturligt, ja, vi sitter ju här 
och rullar bollar och säger: ”bollen, titta bollen”. Nu har jag en blå låda och jag ska 
lägga ner fyra olika sorters bollar och så sätta honom här vid bordet och så sitta där och 
säga: ”det här är en boll och det här är också en boll och det här är en bild på en boll”. 
Jag känner inte för att sitta så där, jag tycker det är ett jättejobb, utan man hittar ju en 
leksak och då säger man: ”här är bollen” och ”bilen” och ”titta, där är också en bil”. 
Man håller ju på med honom hela tiden, så att det blir naturligt i sammanhanget, inte en 
lektion man ska ha med en 1 ½-åring vid köksbordet…(Daniels mamma). 
 

Saras mamma fick uppleva hur man från habiliteringens sida sa: ”njut, hon är bara ett 
spädbarn” och hur stor glädje hon hade haft av det. Lite senare kom olika förslag på 
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träning in i vardagen och Saras mamma tampades med dåligt samvete och osäkerhet 
om vad som var bäst att göra och vad som förväntades av henne som förälder. En 
lösning var att byta ord för träning till lek. Det skulle vara på lek om det skulle stämma 
med både mammans och flickans sätt att vara:  

 
Vi har tränat och det har varit jättenegativt många gånger. Jag orkar liksom inte träna, 
träna. Jag bytte ord, jag sa: ”vi leker”. Träning blir så negativt och Sara har visat väldigt 
tydligt när det är nog. Det är jätteskönt, samtidigt som det hela tiden är en svår 
balansgång att hitta – man får det här dåliga samvetet för att man inte gör tillräckligt 
och gott samvete när man tränar, men träna är ju – i det här läget – ett väldigt negativt 
ord. Jag vill inte träna. Hon vill inte träna. Jag pratade med sjukgymnasten som pratade 
om att vi skulle träna krypning, fast Sara hade börjat hoppa på rumpan. Men hon säger 
ifrån och då är det inte läge att träna på det. Till slut var det så här: ”nu ska vi leka. Vi 
leker fram saker och ting istället” (Saras mamma).  
 

Cecilias mamma menade att leken kom i skymundan när fokus fanns på träning enligt 
Karlstadmodellen:  

 
Karlstadmodellen bygger så mycket på kommunikation så man tappar bort leken, hur 
viktigt det är – och inte bara det, utan också fysisk aktivitet. Föräldrar med äldre barn 
säger, att om jag skulle gjort om det här skulle jag lagt ner mer tid på fysisk träning. 
Man har glömt grovmotoriken (Cecilias mamma).  

 
Modellen upplevdes trots detta positivt av Cecilias mamma. Hon menade att den var 
stödjande genom den kartläggning och bekräftelse av barnets förmågor som därmed 
skett: 

 
Det har blivit mer tid för träning, inte bara när man har lust (skratt) annars har man ju 
gjort annat. Det har blivit lite nya grejer, i början var det mycket blickträning, i 
kartläggningen var det ju att Cecilia kunde redan det här som att följa med blicken i en 
cirkel... sånt hade man kanske inte gjort annars... (Cecilias mamma). 
 

Med tiden, när barnet blivit äldre, kunde olika ”träningsmoment” vävas in på ett 
naturligt sätt, menade flera av föräldrarna. Saras mamma beskrev att hon gjorde precis 
som hon gjort med de äldre syskonen, men nu mera medvetet: 

 
Jag måste få vara mamma. Det är många gånger – som när hon vaknar på morgonen så 
får hon ställa sig upp i sängen själv, innan jag bär upp henne och det är ju också en slags 
träning, det skonar min rygg också, och hon blir jätteglad och jag får säga: stå upp då 
och hon lär sig tecknet och jag tar henne – jag tänker hela tiden i dom banorna. Vad 
enkelt det är att leka fram det här, det blir inte så märkvärdigt heller utan bara självklart. 
Så är vi i stora sängen ett tag och där sitter hon och gosar och man tar fram boken och 
då lär hon sig ett tecken till, alltså man gör det här som man har gjort med de andra 
barnen också fast lite mera medvetet, men att få slippa: ”Nu har vi tiden mellan tio och 
halvelva att göra det här”. Då blir det inte riktigt naturligt (Saras mamma). 
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Att barnet tyckte att det var roligt och gav respons var också en viktig del. När 
träningen gick att göra på ett lekfullt sätt gick det därför också att ”känna sig som 
förälder”, sa Frejs mamma: 

 
Efter ett tag så blev det roligt, när han blev piggare och det blev mer lek för då kände 
man sig mer som en förälder istället för ”nu ska vi rulla åt det hållet och nu ska vi rulla 
åt det hållet”. Han tyckte också det var skittråkigt att träna det där. Det blev ju roligare 
efter ett tag. Det är så himla mycket man har fått gå igenom. Det har ju bara gått ett och 
ett halvt år (Frejs mamma). 
 

Det betyder att efter ett tag kunde leken användas för att träna, istället för att leken 
hindrades av träning: 

 
Nu när han har blivit äldre, då stretchar vi varje dag, man tränar och när vi leker så gör 
man lite speciella lekar och så (Albins pappa). 

 
Föräldrarna strävade efter att finna det lustfyllda och letade därför efter alternativa 
vägar att nå målet. Ett par exempel: 

 
Jag ammade henne i 26 månader eftersom jag inbillade mig att det är bra för 
munmotoriken (Cecilias mamma). 
 
Jag kallar det inte för träning, för vi leker ju när vi tränar, vi kallar det inte ens för 
träning. Munmotorikträning kallar vi det när vi suger såna här godisnappar! Vad än vi 
gör ska det vara roligt! (Annas mamma). 
 

I samvaron mellan förälder och barn visade barnet sin egen utvecklingsväg. Barnet 
drevs av egen utvecklingskraft och föräldern fick därmed en intuitiv känsla för vad 
som överensstämde med barnets förmåga och mognad och såg därför när det kunde 
vara dags att införa träning: 

 
Så intensiva är vi inte (skratt) att vi tränar. Ska jag vara riktigt ärlig så… det måste ju 
ligga lite grann i nivå på Ida kan jag känna… faktiskt. Vi försöker mer och mer nu och 
nu känner vi att hon är mer mottaglig. Hon har styrt sin egen väg hela tiden (Idas 
mamma). 
 

Men när funktionsnedsättningen visade sig på ett mer påtagligt vis i form av 
utvecklingsförsening, kom det in en ny osäkerhet i föräldraskapet. Då var det inte lika 
lätt att följa den intuitiva känslan och inte heller att tro på barnets utvecklingspotential. 
Ambivalensen ökade: 

 
Ja, det har varit bra att ha något som man kan göra, nu har vi skaffat gomplatta till Ida 
för första gången. Det är svettigt att få in gomplattan. Hon vill inte ha den, men jag 
kände att jag måste ju göra… jag vet ju inte om det är bra eller inte bra egentligen, det 
är ju det folk säger till mig att det är bra. Det kan ju inte jag veta egentligen, men jag 
måste ju ge henne en chans, kan jag känna (Idas mamma).  
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Ett annat exempel är Viktors mamma som gärna hade varit utan alla råd från 
professionella under den första tiden. Mötet med alla professionella upplevdes 
stressande då. När tvillingarna var små hade hon främst velat ägna sig åt omvårdnaden 
av barnen och hon såg också hur utvecklingen hos Viktor gick framåt av egen kraft:  

 
Det är ju först nu som man kan börja träna med honom också, eller jag har ju tränat med 
honom hela tiden med alla möjliga saker, men… det är först nu som det ska börja 
hända, när han ska börja krypa och sitta… innan har han ju bara varit som vilken bebis 
som helst och han har ju varit så duktig så han har ju fixat det där själv (Viktors 
mamma). 
 

Det betydde inte att hon inte ville ha råd och stöd i en senare situation. När det, vid ett 
särskilt tillfälle, blev uppenbart att Viktor inte var så snabb i sin utveckling behövde 
hon akut rådgöra med någon professionell yrkesperson om vad hon kunde göra. 
Svårigheten att få tid upplevdes då mycket stressande. När stödet upplevdes som brist 
förstärktes känslan av ensamhet och maktlöshet. Väntetiden gav en känsla av att 
ansvaret för Viktors utveckling föll tillbaka på henne själv. Tillgången till det intuitiva 
i föräldraskapet och tilliten till barnets utvecklingspotential fanns inte i lika hög 
utsträckning då: 

 
Jag ringde precis till logopeden nu innan du kom, för sist vi var där fick vi ingen tid.   
Hon är tydligen privat och tjänsten skulle upphandlas. Så ringde jag till henne och då 
visste hon inte när vi kunde få någon tid för uppföljning. Då tänkte jag: ”ja, men har 
man inte rätt till att få vissa besök och få hjälp eller ska man traggla med allting själv”. 
Det var som att det bara kom över mig, när jag pratade med henne, men hon skulle 
försöka ordna en tid (Viktors mamma). 
 

Viktors mamma tyckte i den situationen att det var svårt att träna själv, samtidigt som 
hon önskade att få klara direktiv om vad hon skulle göra. Det skulle då vara enklare att 
ha en bestämd, avsatt tid för träning: 

 
Jag känner att jag kan ju inte det här, jag kan ingenting om det, jag försöker läsa mig till 
det, men jag tycker det är svårt. Jag tänker att han behöver lite mer regelbundenhet i 
träningen. Det jag tycker är så svårt, man kommer på att: ”just ja, vi skulle sitta lite nu 
också”. Man har liksom inga rutiner. Man skulle önska att någon kunde säga: ”ja, du 
ska sitta med honom en gång om dan och så ska du träna med det och så ska du…” Det 
kanske bara är som jag tycker… (Viktors mamma). 
 

Även när vetskapen om att det vardagen innehöll var tillräckligt stimulerande för 
barnet kunde en känsla av osäkerhet uppstå. Mödrarna berättade att de ofta hade tvivel 
på det de gjorde i samvaron med barnet var tillräckligt och om det hade någon effekt 
på utvecklingen över huvud taget. Därför kunde träning som särskild aktivitet på en 
särskilt avsatt tid bli en väg att gå, men det blev en svår avvägningsfråga. Det var svårt 
att veta när det var ”lagom”: 
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Man får så mycket beslutsångest: hur länge ska vi hålla på? Hur mycket är lagom? Vår 
psykolog sa: ”Ja, det är intuition, man ska göra så mycket som man själv känner är 
behagligt…” Det är så jobbigt att ta beslut! Är det fem minuter eller en halvtimme eller 
är det tre timmar, var går gränsen för vad som är lagom? Jag vill bara vara mamma!   
Jag vill kunna åka till IKEA en hel dag och bara strosa bort en helt dag. Jag har fått 
dåligt samvete för att jag inte ägnat Sara någon tid alls och så när man tittar tillbaka: 
jamen, hon fick ju följa med, hon satt och jag pratade ju med henne hela tiden och när vi 
åker och handlar sitter hon med i vagnen och man leker. Det sker ju hur mycket som 
helst, men det handlar ju om att försöka hitta det hela tiden och nu skiter vi i det 
här…(Saras mamma).  
 

Mamman tog hjälp av psykologen och specialpedagogen:  
 
Psykologen sa att barn har ju en biologisk klocka, så även om du pushar fram att hon 
sitter vid tio istället för vid elva månader för att vi tränar mycket sittning, så kanske hon 
ändå kommer att gå när hon är två år. Man kan inte styra det där hur mycket som helst i 
alla fall. Man kan också ställa för höga krav, så att det blir så olustfyllt allting och då 
kände jag också så här: vad skönt och hon är ju igång hela tiden. Hon pillar ju hela tiden 
själv och det är ju inte heller bra att störa den här fantasin när hon leker själv. Det sa 
specialpedagogen (Saras mamma).   
 

Ambivalensen kunde ha sin grund i en oro som inte ”bara” gällde barnets utveckling, 
utan en oro för hur nya besked och besvikelser skulle kunna hanteras, en oro för hur 
framtiden skulle gestalta sig och hur det skulle gå att finna ett sätt att leva med det som 
hänt: 

 
Jag tyckte det var jättetungt att inte kunna se att hon skulle bli stark och duktig. Så att 
jag gick till en psykolog och pratade ett par gånger. Mycket av det handlade om att det 
var så mycket. Det var så mycket att jag inte ens kunde berätta vad det var som var för 
mycket, men det var för mycket. Saker och ting var bara för mycket! Och när vi pratade 
gång nummer två sa hon det att det handlar mycket om att inte få den här bekräftelsen 
på att det kommer att gå vägen, med Sara, någonting som jag aldrig funderat på med de 
andra barnen. Om det är så att Sara hör dåligt, då vill jag veta vägen dit. Min man sa så 
här: ”om hon hör dåligt, det märker vi väl”. Det är ju ett sätt att tackla det, men jag 
klarade inte av att tackla det så (Saras mamma).   
 

Barnets funktionsnedsättning medförde en stor osäkerhet. Den var den direkta orsaken 
till den ambivalens och de svårigheter att följa egen intuition som fanns. Genom 
osäkerheten hade det en avgörande betydelse hur professionella uttryckte sig. Hugos 
mamma beskrev att hon hade sin intuition i den ena stunden och att det samtidigt inte 
var enkelt att följa den inre övertygelsen i en annan. Ett påpekande från professionella 
som att ”barnen har mindre signaler” innebar en förstärkning av det annorlunda hos 
barnet och minskade tillgången till den intuitiva känslan. Tillgången till den känslan 
minskade också när funktionsnedsättningen låg som ett tydligt raster och skymde 
barnet. Det som en förälder vanligen gör, exempelvis har en nära kroppskontakt, 
behövde då istället påpekas av någon professionell: 
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Barn med Downs syndrom har mindre signaler, sa de på habiliteringen. Man måste vara 
snabbare att svara på signalerna. Jaha, vad är det då? Det är inte så lätt att veta hur man 
ska göra. Han har ju inte skrikit mycket. Om han pep lite, så åkte han upp ur sängen, sen 
vet jag inte om det var rätt. En del sa ju: ska du verkligen hålla på och ta upp honom så 
där? Har du ont av att han skriker eller? Då hade jag nog min intuition.  

Han sov mycket i början och då sa den här kuratorn: tänk nu på att det är viktigt med 
kroppskontakt. Det kan man ju tycka är självklart, men det är inte det, när man är 
nybliven mamma. Någon annan kanske hade reagerat negativt när man säger så, men 
för mig var det precis vad jag behövde. Jag var lite osäker om jag gjorde rätt eller inte. 
De här barnen har ju andra behov på nåt vis, andra ungar skriker på ett annat sätt 
liksom. De här är ju svagare. Det är inte så himla självklart att följa det inre, hur det 
känns (Hugos mamma).    
 

Att lita till den egna förmågan, när det fanns experter runt omkring var ofta svårt.  
Utvecklingen hos barnet hjälpte föräldern att få hopp, men olika råd kunde också 
medverka till att föräldern upplevde att det var på henne det berodde hur barnet 
utvecklades. ”När hon kunde sitta skulle man träna lite krypning”, sa Saras mamma. 
Det försvårade tilltron till barnets egen utvecklingskraft och förstärkte i det fallet 
förälderns ambivalens: 

 
Det handlade nog mycket om kontroll, att jag ville ha det där kvittot på att det kommer 
att bli bra. I samma veva så lärde hon sig sitta… så att jag såg liksom en slags 
utveckling i alla fall, men när hon kunde sitta skulle man träna lite krypning… Man får 
intala sig hela tiden att det kommer att komma, men känslan är ändå en annan. Men 
sommaren var väldigt, väldigt skön och hon blev starkare och starkare och fick vara 
frisk och gav uttryck för mycket och då är det ok (Saras mamma).   
 

När barnet utvecklades väl var det enklare för föräldern att se att det hon gjorde var 
tillräckligt. Frågan om träning fanns ändå latent. Lovisas mamma berättade om sin 
flickas utveckling och om att ”leka in i vardan”. Trots det nämnde hon också om dåligt 
samvete och att hon hade kunnat göra mer, samtidigt som hon kom fram till att det 
skulle troligen inte hade betytt så mycket mer för dotterns utveckling, eftersom det 
också behövs en mognad inför ett utvecklingssteg. Hon var nöjd med kontakten med 
habiliteringen, men sa samtidigt att hon fått ”nåt öga” i betydelsen att hon kunde ha 
tränat mer. Samtidigt som hon såg att dottern utvecklades och visste att de ”lekte in” 
det hon behövde öva på, sa hon att det var ”bra att få en spark”. Hon såg det inte som 
ett problem, men hennes beskrivning visar trots detta att träningsförslag kunde vara 
stressade: 

 
Träning är väl mitt dåliga samvete, lite grann, men Lovisa har alltid varit så duktig att 
det inte har varit absolut tvunget att vi ska träna. Det har väl gjort att vi har slarvat båda 
två eller jag ska väl bara prata för mig själv och jag har definitivt slarvat med det här 
med tecken… Vi hade ju definitivt kunnat bestämma att nu sitter vi ner i en halvtimme 
och tränar dagligen. Det har vi inte gjort, utan vi har tagit som det har kommit i vardan. 
När man byter blöja så pratar man, när man klär på sig så pratar man om kläder och att 
det har varit en del av vardan hela tiden. Och så kommer vi väl att göra med lillasyster 
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också, prata och leka in i vardan. Så det tycker jag är helt okey, men vad jag skulle ha 
kunnat göra, det är att läsa de här Iréne Johansson-böckerna mer noggrant, fast jag vet 
inte vad det skulle ha givit så att… därför tycker jag att jag kan rycka på axlarna lite.  
Jag tror inte att Lovisa skulle ha kunnat mer tecken då. Ja kanske tio till (skratt). 

Ganska snabbt förstod vi att vi behöver inte räkna och kontrollera. När hon är ett år 
och tre månader och kan 45 tecken! Det har aldrig varit aktuellt och det har ju varit 
jätteskönt, för jag tror definitivt att man kan känna pressen om det inte går så bra och då 
ligger det ju också mycket på träning och föräldrarnas ansvar.  

Habiliteringen kan ju också pusha på i all välmening, men det kan man uppleva 
jobbigt. Lovisa kan ju inte krypa t.ex, det kanske hon hade kunnat om vi hade tränat 
jättejättemycket. Jag tror på sjukgymnasten … hon menar på att hade vi tränat… nej, 
hon säger absolut inte så, det ska jag inte säga, men skulle Lovisa ha krupit nu, så 
kanske hon också hade lärt sig att resa på sig och gå. Det är svårt att från sittande resa 
på sig upp och gå. Jag har fått nåt öga så där att, det här borde hon nästan klara av nu. 
Det tycker jag, men det kan jag låta rinna av, alltså jag tar inte åt mig. Jag kan också 
tycka att det är bra, det kan behövas såna där blickar och kommentarer också, för det 
ger en liten spark, men det är absolut ingenting som jag går omkring och mår dåligt 
över. Det är snarare så att jag tycker att vi myser istället och att vi har det väldigt 
bra…(Lovisas mamma). 
 

Beatas mamma beskrev hur hon ville stödja sitt barn: 
 
När man läser vilket beteende många blinda barn har, då blir jag ju rädd, det måste 
kunna gå att göra på ett annat sätt. Jag tror att mycket av de blinda barnens utveckling 
handlar om föräldrarna. Jag har försökt göra saker roliga för Beata. En dörr t.ex. den 
kan vara hur rolig som helst, det är inga problem, hon har ju aldrig varit rädd... och alla 
vänner sa det, att hon var så nyfiken... hon vågade känna så mycket, hon tog i allting, 
hon var inte rädd för nånting... jag tror att jag gjorde en spännande värld för henne när 
hon var liten, och jag tyckte själv att det var kul och det kände väl hon då...(Beatas 
mamma). 
 

Mamman beskrev att hon visste att hon hade egen kunskap om sitt barn, men hur hon 
ville att en synkonsulent skulle göra en observation av Beata. Synkonsulenten gav 
rådet att mamman skulle ta det lite lugnare, ett sätt som mamman inte upplevde 
stämma överens med hennes sätt att vara. Genom de råd hon fick smög sig en 
osäkerhet in i hennes föräldraskap. När mamman sedan berättade hur hon brukade 
beskriva världen för sin dotter, snabbt och detaljerat, tillade hon: 

 
Men sen så vet jag inte, om det är så bra att göra det med Beata och hennes synskada. 
Det kan ju bli väldigt komplicerat för henne. Ja, jag kände lite grann, ja hon tycker 
kanske att jag... ja, jag vet inte, jag rör väl ihop kanske för Beata, man kanske ska 
sortera upp det, det är bara en känsla jag har. Jag har sett att Beata klarar av... Jag tycker 
att hon är fantastisk. Skulle sen en expert säga en sak till mig förut skulle jag kanske ta 
det väldigt hårt. Idag skulle jag kunna ta det, men då hade jag inte kunnat det, för ibland 
när synkonsulenten hade varit hos mig eller innan hon skulle komma till mig, så kunde 
jag självgranska mig själv. Man känner sig iakttagen. I början uppfattade jag det som att 
jag skulle bli uppföljd, men det berodde ju på mig själv (Beatas mamma). 
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Mamman gav inte synkonsulenten kritik, utan skulden för att hon fick en känsla av 
osäkerhet (som hon så småningom noterade själv) la hon på sig själv: 

 
… jag valde ju själv att ta kontakt med synkonsulenten (Beatas mamma). 
 

Annas mamma gav uttryck för att hon visste, att hon inte skulle kunna träna med sin 
dotter på ett vis, i enlighet med en särskild metod, Vojta-metoden74. Det skulle 
innebära att hon förnekade sig själv och att dottern inte skulle ha tillgång till henne på 
samma sätt: 

 
Vi har eftersträvat normalitet och på det sättet har Anna klarat sig. Men normalitets-
strävandena har inte gällt till exempel hård kroppslig träning. Vi har valt bort Vojta-
metoden. Anna ska hjälpas till rörlighet, men vad är det för mening att hon tränar att 
vifta på armarna. Aktiviteten måste komma från henne själv. Det ska vara roligt. Vår 
tillvaro ska vara full av lust. Anna ska få vara glad och det är hon. Men det är klart att 
det finns tvivel ibland om till exempel varför vi inte började med vojta. Det ligger så 
långt från mig själv. Då skulle jag beröva henne mig själv (Annas mamma).  
 

Trots egen övertygelse infann sig en osäkerhetskänsla om det hon gjorde var 
tillräckligt:  

 
Kanske hon skulle vara mycket duktigare om jag var hårdare, om jag tränade henne lite 
mer (Annas mamma).  
 

Daniels mamma hade en viss övertygelse om att det hon gjorde för och med Daniel var 
tillräcklig stimulans, men det fanns en osäkerhet. Hon kände stor tacksamhet att det 
finns ett samhällsstöd, men hon fick träningsförslag som hon upplevde varken över-
ensstämde med Daniels ålder, hennes sätt att vara eller med hennes uppfattning av 
betydelsen: 

 
Tänk att det ändå finns människor som ställer upp på Daniels bästa, för att hjälpa 
honom att maximalt utvecklas med dom förmågor han har. Man vill ju göra allt som står 
i ens makt att göra alla dom här övningarna, men ibland så känns det som att man har så 
mycket annat också och då blir det någonting som lätt blir ett dåligt samvete.   
För mig är det så självklart att vara hemma med mina barn, så allt omkring barnen är ju 
något jag gör med glädje, men det känns som att det inte är tillräckligt enligt habilite-
ringen utan då är det dom här övningarna … sätta upp fyra skor och en bok och så ska 
han lära sig vilken som inte hör dit och sådana där fyrkantiga klossar och… och jag 
känner att det…(suck) jag har ingen lust med det (Daniels mamma). 
 

                                              
74 En sjukgymnastisk metod. Se Vojta, 1981. 
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Träningen, enligt Karlstadmodellen, innebar även att hon skulle tillverka material: 
 
Nu ska jag till logopeden nästa måndag och då sa jag till min man att: ”nu måste jag 
börja med den här lådan”, så att jag kan säga till logopeden: ”ja, vi har börjat…” 
(Daniels mamma) 
 

Hon visste att hon inte behövde göra saker för habiliteringens skull, men hon ville 
också bli uppfattad som en bra mamma. Hon blev rädd att habiliteringen skulle ta sin 
hand ifrån familjen om hon inte följde de instruktioner hon fick: 

 
Jag brukar tänka… om man var bra på att springa i skolan, så var det för att magistern 
skulle bli glad. Så känner jag lite här också, att jag vill göra bra ifrån mig så att dom ska 
bli nöjda med det jag gör för Daniel. Det är ju egentligen jättefel. Jag går inte dit för att 
dom ska bli glada, alltså jag går ju dit för att Daniel ska få optimalt stöd och hjälp, men 
jag känner att skulle jag börja ifrågasätta nånting, så är jag liksom illa ute. Det är lätt att 
få stämplat att den mamman… Det här är ju jätteviktiga år tillsammans med vårt barn 
som man inte vill gå omkring och ha dåligt samvete för. Så att när jag träffar logopeden 
nu på måndag och hon säger: ”har du gjort i ordning lådorna, har ni tränat nu och gjort 
dom här…” och jag då sitter och säger nej. Då kan jag ju inte komma dit ytterligare en 
gång efter det och hon frågar igen: ”har du gjort det nu då?” och jag svarar: ”nej, jag har 
gjort andra saker”. Då kan ju hon säga att: ”då tar vi vår hand ifrån er. Om ni vill göra 
på ert sätt så har inte vi så mycket att ge.” (Daniels mamma). 

 
Hon kände sig som en annorlunda mamma, inte genom sitt barn, utan genom de råd 
hon fick: 

 
Man blir inte riktigt den mamma som man är för ett annat barn, genom att det hela tiden 
är någon annan som talar om för en vad man ska göra... och kanske inte göra (Daniels 
mamma).  

 
Hon beskrev hur hon upplevde sig – som en handikappad förälder – och hur hon 
hoppades att hon skulle kunna börja säga ifrån med tiden: 

 
Det är väl det som man då… man kanske lär sig… eller man kanske blir mer säker i sin 
roll som handikappad förälder eller vad ska jag säga, förälder till ett handikappat barn – 
även om jag inte säger handikappad så gärna, utvecklingsförsenad eller annorlunda barn 
– att man inte blir så styrd av dom där heller, utan som jag kunde säga till mamma då: 
”du det är faktiskt mitt barn”, men det skulle jag aldrig våga säga där idag, men kanske 
med tiden… (Daniels mamma). 

 
Varken hon själv eller Daniel blev sedda som de personer de var med sina kvaliteter 
och förmågor, tyckte hon. Hon trodde att hon betraktades som en ”downsförälder”: 

 
Jag tror att dom har lärt sig att så här ska vi behandla downsföräldrar, att dom här 
metoderna ska vi lära till downsföräldrarna (Daniels mamma). 
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Hugos mamma som var mycket tacksam att stödet fanns tidigt, att det var många 
personer engagerade upplevde efter ett tag att råden inte överensstämde med hennes 
behov. Hon behövde inte empatiska människor, utan mer handfasta råd som mer rörde 
uppfostran än träning:  

 
Det är ju mycket som inte är bra förstås, folk som inte har nåt att ge. De gör ingenting 
liksom, får jag ett intryck av nu efteråt. Pratar man om matproblem till exempel, så kan 
någon säga att: ”ja, min Kalle åt inte heller med sked”. De har ingen faktakunskap, men 
däremot är de väldigt empatiska, snälla och gulliga. Nu är den där smekmånaden över. I 
början räckte det, att de var intresserade, empatiska och respektfulla, men nu de senaste 
åren, då har jag vänt. Då har man större krav. Man går ju inte dit bara för att få barnet 
bekräftat, det får man på andra håll. Det är svårt att beskriva hur det har varit (Hugos 
mamma). 

 
Detta understryker också att föräldrarnas självkänsla inledningsvis kunde vara under-
minerad och att föräldrarna i det tidiga föräldraskapet var mer känsliga för vad som 
sades, var mer beroende av ett professionellt stöd och därför också hade svårare att 
säga ifrån om det inte upplevdes som adekvata eller möjliga råd. 

 
Noteras kan att fäderna inte talade i likadana termer som mödrarna, att det var på dem 
barnets utveckling berodde. Några av fäderna beskrev hur de varit aktiva kring barnets 
träning inledningsvis, men generellt verkade de ha ett mer avspänt förhållande till 
träning än mödrarna. När fäderna talade om träning, handlade det för de flesta mer om 
att de själva skulle träna, exempelvis komma ifatt barnet med teckenanvändning: 

 
Jag måste ju träna på tecken och sånt här. Och så måste man ju… hon måste ju gå så 
mycket som möjligt nu eller stå så mycket som möjligt och då måste man hjälpa henne, 
det är ingenting man tänker på, utan man tar henne i handen och går så här. Men det är 
det här med tecken, det måste jag träna på för det kunde inte jag innan. Så det måste 
man ju vara noga med, att man kommer ihåg att teckna när man pratar med henne. Men 
det är väl det enda, sen har man inga krav på sig, inga speciella krav (Idas pappa). 

 

Aktivitet för förälder och barn 
Tidigare nämndes hur det kunde upplevas svårt att delta i de olika allmänna föräldra-
barngrupper och andra aktiviteter som riktade sig till små barn och deras föräldrar. Det 
var svårt att känna sig bekväm tillsammans med andra. Det fanns en känsla av att 
föräldern hela tiden måste förklara och berätta och som att blickarna alltid föll på deras 
barn eller dem själva. Att få träffa andra i liknande situation uppfyllde därför ett stort 
önskemål hos de allra flesta och upplevdes som stöd: 

 
Bästa stödet det var ju från Spädbarnsverksamheten att man fick träffa andra föräldrar, 
det var ju största stödet (Idas pappa). 
 
Att man kan gå på habilitering, simning och träffa andra föräldrar som har barn med 
Downs, det vill jag nog säga är avgörande för den psykiska hälsan (Viktors pappa). 



 201

Att få träffa andra kunde innebära en önskan om bekräftelse av att vara ”normal”:  
 
Jag hade velat träffa andra föräldrar så fort som möjligt, bara för att se att det liksom 
kan vara normalt, att det var normala föräldrar och att man lever ett normalt liv (Idas 
mamma).  
 

Det kunde också finnas en oro att andra föräldrar skulle vara ”udda” personer. Det var 
därför välgörande att få bekräftelse på att det var ”normala människor” som blivit 
föräldrar och att alla dessutom var olika så att inte alla kunde ”klumpas ihop” som 
”handikappföräldrar”: 

 
Så var det en utbildningsdag, då man fick träffa andra i samma sits. Man ser att det är 
vanliga människor. Dom ser inte alls udda ut. Jag trodde att det skulle vara ”alien-
personer” som får ”aliens” och så vi som inte var så himla konstiga, men att alla andra 
skulle se konstiga ut. Man måste ju vara konstig om man får ett konstigt barn, tänkte 
jag, men det är ju inte så. Alla var väldigt normala och det var väldigt härligt att höra 
hur olika det var i våra uppfattningar, om hur det var att få ett udda barn (Saras 
mamma). 
 

Att få träffa andra blev därför en bekräftelse av att föräldrarna inte var så annorlunda 
som de kanske oroat sig för och trott: 

 
Alltså, jag har ju haft hjälp av att bara se att det är helt vanliga familjer som får 
handikappade barn. Det är nog det som egentligen hjälpt mig mest, för jag blev också 
konstig, min familj blev ju konstig när man fick det här handikappade barnet, men jag 
var faktiskt inget ufo (Oscars mamma).  
 

Det ”normala” livet återerövrades med hjälp av att möta andra och motverkade känslan 
av utanförskap: 

 
När vi började träffa andra kändes det som att man kunde börja andas. Vi hade 
någonting som var gemensamt som man normalt har med andra om man är normal 
familj. Det är ju normalt. Det är inga konstigheter. Då blev ju vi också normala. När 
man ser andra ser man att dom är ju precis som vi alla andra också som har fått barn 
med Downs syndrom (Idas mamma). 

 
Att få möta föräldrar och barn i samma situation innebar också att barnens olikheter 
blev tydliga, att de var lika mycket egna personligheter som alla andra barn. Barn med 
funktionsnedsättning, exempelvis Downs syndrom, får ofta epitet som för dem 
samman till en ”särskild sort” såsom att alla är ”glada och musikaliska”. Att få möta 
likar för att se olikheten blev till ett stöd och en befrielse: 

 
Det har varit bra att möta andra i samma situation genom Spädbarnsverksamheten. Det 
har varit jättebra, för att man ser att det är många likheter, men väldigt många olikheter 
också mellan, att alla är individer på sitt eget sätt, så det går inte att säga att alla är lika 
(Willes mamma). 
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Av utsagorna kan utläsas vilken anspänning det sociala livet i övrigt utkrävde: 
 
Jag känna sån glädje att det här nätverket finns. Det är ju det också att alla ser ju inte 
likadana ut. Man kan inte dra alla över en kam. Och sen så umgås vi ju med två av de 
här familjerna. Så en del vänner har försvunnit, men andra har tillkommit kan man säga 
och dom som har tillkommit är ju dom som man har någonting gemensamt med idag. Vi 
ligger på samma nivå. Det var också en grej när Ida var liten, jag gick ju aldrig på öppna 
förskolan. Nej, hon skulle inte ligga där på golvet när alla andra kröp omkring, nej så 
det gjorde jag aldrig heller. Jag var jätteensam, det var jag. Jag umgicks i och för sig 
med en tjej som också fick barn två dagar före mig. Hon är ju mycket yngre och hon 
märkte aldrig att det var någonting med Ida, så då gick det bra att umgås med henne 
under det första året. Sen rann det ut i sanden. Hon var ju så ung så att vi hade inget 
gemensamt egentligen. Det var bara skönt att ha någon att gå ut och gå med (Idas 
mamma).  
 

Att det fanns ett alternativ till de verksamheter som fanns allmänt sett, var en lättnad. 
Det blev också en lättnad att få vara i ett sammanhang där föräldern inte behövde 
känna sig annorlunda. Funktionsnedsättningen fanns i bakgrunden, men behövde inte 
förklaras. Det gemensamma i föräldraskapet fick vara i fokus. Att inte kunna eller vilja 
ansluta sig till de föräldra-barngrupper som allmänt ordnades, kan betraktas som en 
social förlust. Att komma med i ett nytt sammanhang kan på motsvarande vis ses som 
en social vinst: 

 
Det som också är kul med att ha ett litet mongo som son, är att vi får träffa dom andra 
familjerna i stan med Downs. Det tycker jag är roligt. Man får ett internnät nästan på en 
gång, man träffar andra människor och får veta hur dom sett på det. Sen vet vi ju på ett 
måfå vilka Frejs kompisar kommer att bli när han är 17-18 år. Det är också schysst. 
Man vet ju vilka brudar han kommer att försöka jaga på och det är lika bra att bli bekant 
med föräldrarna på en gång (skratt) (Frejs pappa). 

 
En funktion som den nya gruppen fyllde var att få dela det vardagliga. I en situation 
där alla hade liknande erfarenhet var det möjligt. Det fanns en gemensam bas att utgå 
ifrån. De samtalsämnen som upplevdes triviala i de allmänna grupperna fick en annan 
innebörd – långt från det triviala – när utgångspunkten var en annan. När Emmas 
mamma, som tyckte att man bara pratade om blöjor – Pampers och Libero – i de 
allmänna grupperna beskrev en av funktionerna i den föräldra-barngrupp hon kom till, 
var det just detta att få prata om det vardagliga och vanliga som hade betydelse:  

 
Det var lite olika handikapp i vår grupp, men det var ju ändå det här att bli mamma och 
prata om Pampers och Libero (Emmas mamma). 
 

Att få dela erfarenheter och att få tips av andra föräldrar upplevdes som en ovärderlig 
kunskapsbank: 

 
Vi har träffat mycket nya människor. Ett tag tyckte jag att det var jobbigt. Det var 
mycket nytt hela tiden, människor som jag aldrig hade träffat annars. Men när man får 
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sålla lite bland alla mängder av grejer så hittar man att: ”det här vill jag stå kvar vid”. 
Det är inte jobbigt att gå till Spädbarnsverksamheten. Det är en massa nya människor, 
men det är också en otrolig kunskapsbank som jag för allt i världen inte vill missa. Man 
blev ju alldeles panikslagen om Sara var sjuk: ”nej, hon får inte vara sjuk. Jag vill ju dit. 
Det går inte.” (Saras mamma). 
 

Det hade också betydelse för barnen, menade föräldrarna. Barnen behövde tidigt få 
sociala kontakter, då oron fanns att de inte skulle kunna få det på annat håll: 

 
När man blir äldre och väljer sina egna kompisar, då kommer ju ingen välja henne… så 
där har jag gått och funderat. Ja, och därför är det så viktigt att ha kontakt med 
Spädbarnsverksamheten och träffa andra (Åsas mamma). 

 
De aktiviteter som föräldrarna i studien deltagit i var ett händelserike, en spädbarns-
verksamhet, en badgrupp eller gymnastikgrupp. Förutom att få möta andra i samma 
situation var erfarenheten av att få göra någonting roligt tillsammans med sitt barn det 
som värderades. Aktiviteten gav andrum. Idas mamma underströk att det lustfyllda var 
det som var normalt i en småbarnstillvaro, i det som föräldrar vanligen gör med sina 
barn (även om de inte börjar i gymnastik vid två års ålder): 

 
Det är skönt att åka till Spädbarnsverksamheten och andas – jätteskönt och träffa alla. 
Sen har ju Ida börjat i den här gymnastikgruppen och det känns ju också mer normalt att 
göra… kanske inte så här tidigt, när man är två år kanske man inte brukar börja på 
jumpa (skratt). Fast det känns skönt ändå att göra det, för att få ha roligt ihop också, för 
det har vi ju. Man gör någonting som hon tycker är jättekul och som vi tycker är 
jättekul, så det är också en grej. Sen måste hon ju röra sig också, så att hon inte blir 
tjock, spinkisen (skratt) (Idas mamma). 

 
Både föräldrar och barn hade glädje av den gemensamma aktiviteten:   

 
Det är roligt för alla parter. Det är roligt för mig och det är roligt för Anna och det blir 
roligt för oss. Vi brukar vara i Händelseriket hela dan, fast vi bokar bara tid för en 
timme (skratt). Det är så svårt att slita sig därifrån, där finns ju allting. Det är liksom 
våran värld, fantasi…(Annas mamma). 
 

Det lustfyllda i Händelseriket kunde bli en motvikt till träning, menade Cecilias 
mamma: 

 
Händelseriket är en otrolig motvikt för Cecilias del. Eftersom vi valt Karlstadmodellen, 
så kommer Cecilia att få träna länge, jättelänge. Det kommer att vara motigt periodvis, 
men det är trevligt när det finns morot också. Här är det lustfyllt, bara nöje, bara för att 
det ska vara kul. Det är också bara Cecilias aktivitet, när jag har så många barn. Det är 
nog mycket det att det är en så häftig miljö, att det blir något helt annat – man måste ta 
vara på godbitarna – som gör att det är roligt att komma hit. Det går inte att jämföra 
med något annat. Det är en så häftig miljö. Det är lite kul allting. Hon kan bli helt i 
extas över bubbelrören. Hon håller på länge, länge, länge med något (Cecilias mamma). 
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Ytterligare en aspekt som nämndes om de gemensamma aktiviteterna var att de 
uppfattades höra ihop med ”att vara”. Det som betonades var detta ”att vara” eller 
”bara vara” hjälpte till att ge en struktur i tillvaron: 

 
Att komma till Spädbarnsverksamheten innebar att man fick någon slags struktur på 
tillvaron i allt kaoset som var hemma. Jag kände att det var lite av det här som jag 
upplevde på sjukhuset, att här kunde man faktiskt bara få vara. Här kunde man sitta och 
gråta över barnet utan att man blev skuldbelagd för det. Habiliteringen var mer av en 
myndighet. Det är ju så i den vanliga habiliteringen – där fokuserar man på handi-
kappet. De skulle fixa det här och det här, sjukgymnast och logoped…  
(Emmas mamma). 

 
Barnets funktionsnedsättning var förknippad med sjukhus, medicinsk behandling och 
”handikapp”. Det uppskattades därför att få komma till en miljö där diagnosen inte var 
i fokus, där rummet i sig inte upplevdes som ”sjukhusmiljö”. Det blev en motvikt. 
Hugos mamma påtalade också den avsatta tiden som en viktig faktor. Det gav henne 
förvissning om att hennes situation togs på allvar: 

 
Det jag kommer ihåg, när jag kom in i det här rummet i Spädbarnverksamheten, till de 
här sofforna här, det var att det var en så oerhörd kontrast till tidigare sjukbesök. Det 
kommer jag aldrig att glömma. Det var helt fantastiskt! Det beror ju på vilken person 
det är naturligtvis, vem det är man möter. Det är ju inte bara miljön, sofforna eller hur 
det ser ut – det kan ju vara helt fel om det är nån person som inte fungerar.  
Det var helt i kontrast, underbart fint rum till skillnad från alla dessa sjukhusrum. Så 
kom jag in där och så sa hon: ”hej”. Så hade vi ju två, tre timmar på oss. ”Sätt dig ner! 
Hur är det?” sa hon. Oerhört förvånande! Jämfört med alla sjukhusbesök var det här en 
helt annan värld. Det var väldigt positivt. Tiden, rummet och så hon som person. Det 
var väl ett annat sätt. Det var att det inte var diagnosen så mycket (Hugos mamma). 
 

När rummet, tiden och den professionella gav utrymme för att uttrycka både glädje och 
sorg upplevdes det som ett stort stöd. Det uttrycktes med metaforen: ”ankare i ett 
stormigt hav” av Albins mamma: 

 
Så fanns det här fina rummet med alla trådar som lyste. Det tyckte Albin var jätteroligt. 
Han tyckte det var så fint. Psykologen såg Albin för precis vem han var. Hon såg 
honom som ett barn och inte som handikappad. Hon tyckte jättemycket om honom, 
kändes det som. Psykologens insats, den var nog väldigt… det var liksom lite ankare i 
ett stormigt hav på nåt sätt, när man varken visste ut eller in. Vi visste inte det, en 6-
veckors som log och som sades vara hjärndöd. Då fick man komma dit bara och vräka 
ur sig allt man tyckte och kände (Albins mamma).   
 

Sammanfattning och diskussion  
Att komma in i ”habiliteringens värld” upplevdes inte enkelt, samtidigt som 
föräldrarna uttryckte stor tacksamhet att det fanns stöd att tillgå. Föräldrarna beskrev 
ofta en ambivalent hållning till det stöd som erbjöds. Även om det erbjudna och 
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erhållna stödet var utan anmärkning kunde det i situationen finnas en smärta som det 
inte gick att finna lindring för. Det fanns en ”förvirring” i den nya situationen som 
innehöll existentiella frågeställningar och som också hade accentuerat frågan om 
identitet. Behovet av professionella var därför betydande, likaså behovet av att få 
hävda sin autonomi. För föräldrarna handlade det om att hitta ett sätt att vara och de 
kunde ibland behöva ”freda sina zoner”. Att säga nej till den hjälp som erbjöds kunde 
därför bli till hjälp i en strävan att återta en förlorad autonomi – trots att föräldern var 
hjälpsökande. Att då få veta att det var i sin ordning att vänta med kontakten kunde 
vara det bästa stödet. En av de paradoxer som föräldrarna gav uttryck för handlade 
därför om att vara beroende men också en önskan om att vara oberoende.  
 
Habiliteringskontakten kunde ofta upplevas stressande, men på olika vis. För dem som 
fick vänta på en kontakt kunde det bli en orimlig väntan med rädsla för att förlora tid. 
För andra kunde det innebära kontakt med många olika personer vid många olika 
tillfällen. Almanackan fulltecknades och stressade. Stressen kan i båda fallen vara 
uttryck för den förändrade livssituationen, vilket understryker vikten av att få behovet 
av stöd tillgodosett. 

Liksom flera föräldrar berättade om att de velat lära känna barnet innan de fick 
medicinsk information om diagnosen var det flera som uttryckte att de velat ”smälta” 
det som inträffat innan de fick kontakt eller framför allt ingick i en närmare kontakt 
med habiliteringen. Det var främst mödrar som uttryckte sig så. Till det kan finnas 
flera förklaringar. Att få och att ha kontakt kunde bli en ständig påminnelse om 
beskedet och föräldern behövde ”smälta” det första beskedet innan det gick att ta till 
sig vad som skulle hända därnäst. Det kunde också bero på en intuitiv känsla av att det 
bästa för både barn och förälder var att lära känna varandra innan ”världen utanför” 
kom in i deras liv. Det kunde upplevas som en svårighet att finna en väg till barnet om 
det också fanns många professionella inblandade. Att vilja vara ifred för att få vara 
tillsammans med sitt barn kunde därför vara ett sätt att värna om det nya föräldra-
skapet och ett sätt att måna om anknytningen. Om känslan för barnet präglades av 
främlingskap tog det rimligen mycket mental kraft och kunde förorsaka att föräldern 
inte kände sig som en bra förälder. Att ta in ”världen utanför” kunde därför också 
upplevas som en svårighet. 
 
De stödformer som föräldrarna nämnde var allmänt sett att ha någon att vända sig till 
och mer specifikt samtalsstöd, träning och behandling av barnet samt aktivitet för 
föräldrar och barn. Dessa former är i överensstämmelse och skulle kunna vara ett svar 
på de frågeställningar som Stern (1995) menar gäller att kunna få ett stödnätverk och 
att finna sin identitet. Någon att vända sig till innebär behov av möta en person som 
står fast, någon som finns utan att efterfrågas – en hållande person som erbjuder sig 
själv på ett autentiskt vis och som kan ingå i ett stödnätverk. Att få förhålla sig till ett 
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Du, i enlighet med Bubers (1994) tanke, blir särskilt viktigt när frågan om identitet är  
i gungning. 

En mor – det vill säga en modrande75 person – kan behöva meta-moderlig omvård-
nad (Kinbom, 2004). Det som ett litet barn behöver få uppleva är tillgänglighet, 
tillförlitlighet och kontinuitet (Winnicott, 1991). Det betyder att habiliteringen för 
barnets skull också behöver ombesörja en omvårdnad av föräldern som liksom för det 
lilla barnet består av tillgänglighet, tillförlitlighet och kontinuitet, det som är inne-
börden av ett hållande, enligt Winnicott. En sådan omvårdnad behöver vara befriad 
från en ”tycka-synd-om-mentalitet” eller av ett ”tassande kring het gröt”76, utan bestå  
i en bekräftelse av sorgen över ett svårt besked och ett accepterande av ”sorgens 
ansikten”, det vill säga en bekräftelse av att sorgen kan ta sig olika uttryck. Hållandet 
innebär en tillit till personens egna tillgångar som inte ofta består av råd. Winnicott 
(1993) skriver angående mödrar som inte kan ge tillräckligt god omvårdnad, att det 
inte är undervisning som hjälper, utan detta att mamman själv får ta emot omvårdnad: 

 
Det bör noteras att mödrar som har förmåga att ge tillräckligt god omvårdnad kan få 
möjlighet att göra det bättre genom att själva bli föremål för omsorg på ett sätt som 
innebär ett erkännande av deras väsentliga uppgift. Mödrar som saknar förmåga att ge 
tillräckligt god omvårdnad kan inte bli tillräckligt bra endast genom undervisning 
(s. 155). 
 

Även om det inte handlade om att barnet inte fick ”tillräckligt god omvårdnad” visar 
föräldrarnas berättelser hur råd tvärtemot för att hjälpa kunde stjälpa. Winnicotts 
(1994) ord om att mammor förlorar kontakten med sitt eget sätt att handla om de får 
för många råd aktualiserades på ett påtagligt vis för mödrarna. 

En del av hållandets innebörd är också att den professionella/e påtalar vad hon/han 
ser hos barnet av förmågor och personliga drag och en bekräftelse av att det föräldern 
gör är tillräckligt bra, att det är gott nog (good enough) (Winnicott, 1991) för barnets 
vidkommande. Detta bestyrks av föräldrarnas bedömning av de professionellas attityd 
och bemötande. I bedömningen av professionalitet utgick föräldrarna från om de av de 
professionella fått bekräftelse av barnet som person, det vill säga om barnet blivit 
betraktad som ett subjekt eller objekt och, till någon del, huruvida de själva upplevde 
sig vara respekterade eller objektifierade. 

 
Angående samtalsstöd, menade flera föräldrar, att de inte haft det behovet, samtidigt 
som de flesta hade insikten om värdet av att få berätta om det som hänt. Att värja sig 
för en samtalskontakt kan tyda på rädsla att uppfattas som offer. En tolkning är också 
att frågan rörde djupt existentiella skikt som inte gick att formulera och som upplevdes 

                                              
75 Med Holms (1993) uttryck 
76 Lovisas pappa 
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så allvarliga att de inte kunde riskera att ”mjukisgosas77” med. En ytterligare för-
klaring är att det kan vara en svårighet att prata med det team som samtidigt har hand 
om barnets träning och behandling. Om de professionella inom habiliteringen främst 
upplevs som företrädare för barnet kan det vara svårt att uttrycka ”svarta” känslor. Det 
kan relateras till Annas mamma som sa: ”jag är så rädd att dom ska tro att jag inte vill 
ha henne78”. En svårighet som flera män beskrev var den att habiliteringen främst 
består av kvinnor. De hade önskat få träffa män. 

Med insikten om berättandets betydelse, den möjlighet till nygestaltning och 
omformulering av verklighetens problem som Ricoeur (1993) bland andra framhåller, 
blir det viktigt att skapa rum för den unika berättelsen som behöver bli berättad. Att få 
sätta ord på vad som hänt är en viktig utgångspunkt för det fortsatta livet och vikten av 
att få ”älta” bör inte heller underskattas. Att skapa rum handlar om ge utrymme i en 
flerfaldig betydelse, dels i tid som klocktid, dels i mentalt utrymme. Ett genuint möte 
mellan förälder och den professionella/e blir avgörande för berättandet. Att få möta 
någon som intresserat lyssnar och bekräftar och ”erkänner den utmaning det innebär” 
(Kinbom, s. 9) att vara i en sådan situation utan att ”lägga huvudet på sned”79 kan 
hjälpa föräldern vidare i sitt trevande föräldraskap. Berättelsen behöver också ett rum 
som är värdigt berättelsen.  

 
En stödform som nämndes och som är riktad till barnet var träning och behandling, 
men som i praktiken innebar att föräldern blev involverad genom de råd och förslag till 
träning som tillhandahölls. Frågan om förälderns roll i förhållande till barnets utveck-
ling hör ihop med frågeställningen som rör att finna ett sätt att vara i världen och 
därmed om identitet. Hos mödrarna i synnerhet fanns ofta en föreställning om att det 
behövdes träning och att barnets utveckling till stor del var beroende av förälderns 
insatser. Samtidigt fanns det en intuitiv känsla för att det som skedde i det vardagliga 
samspelet och samvaron under den första tiden var tillräckligt stimulerande och 
utvecklande för barnet. Två olika ”varanden” blev därför tydliga i förhållande till 
barnet. Det ena handlade om ”att göra” allt som stod i förälderns makt för att stimulera 
utvecklingen och det andra handlade om en känsla av att detta att ”bara vara” var gott 
nog. ”Att göra” och ”att vara” kan vara en balansakt i varje föräldraskap (Winnicott, 
1991), men för mödrarna i studien var det en mycket stor avvägningsfråga. Att få 
handla och ”göra något” var vad en del efterfrågade, särskilt inledningsvis. Det kan 
tolkas som att efterfrågan av träning – liksom information – tjänade syftet att mota en 
rädsla (över att inte ha gjort allt som var möjligt att göra) och att åstadkomma en 
återerövring av ett liv som var möjligt att leva. Utmärkande för dem som önskade 
träningsförslag var att de inte upplevde sig få tillräckligt med råd och direktiv om vad 

                                              
77 Saras pappa 
78 Det gällde ansökan om avlastning genom assistans 
79 Saras mamma 
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som kunde göras, vilket ökade på den stress som fanns ytterligare. Barnets utveckling 
visade att det skedde en utveckling, men utvecklingstakten kunde bli frustrerande 
genom att den var långsam.    

De professionella kunde genom sitt förhållningssätt minska eller öka föräldrarnas 
oro och frustration. De olika råd som föräldrarna fick om hur de kunde träna sitt barn 
upplevdes oftast som stressande även om föräldern själv efterfrågat råd. De olika råden 
blev en påminnelse om att föräldrarna kunde eller borde göra någonting mer och det 
blev särskilt mödrarnas dilemma. Råden och förslagen kunde kännas oöverstigliga. 
Det kunde också upplevas som att råden inte överensstämde med dem själva som 
personer, inte heller att de överensstämde med barnets ålder och utvecklingsnivå. 
Träningsförslagen kunde ge mödrarna, i synnerhet, en känsla av att de berövades 
varandet, det varande som utmärker den första tiden med ett spädbarn. De flesta 
uttryckte en tacksamhet att habiliteringen fanns och att de ville vara ”goda mödrar”, 
men kom i konflikt, när råden inte upplevdes vara adekvata. Föräldrarna betonade ofta 
att träning måste vara lustfylld om det skulle kännas rätt. Det skulle vara roligt. Det 
kan tolkas som att mödrarna på så vis månade om samspelet, då leken utgör en stor del 
av det tidiga samspelets sätt att vara.  

En svårighet i föräldraskapet bestod i att föräldrarna saknade en bild av hur barnet 
skulle utvecklas. Det var ett besked som ingen kunde ge, men genom olika råd fick 
föräldrarna i en del fall signalen att något måste/kunde göras om en optimal utveckling 
skulle ske, men hur långt utvecklingen skulle nå förblev höljt i dunkel. Det var därför 
svårt att veta vad som var lagom och rimligt. Enligt Preisler et al (1994) blir föräldrar 
oftast överstimulerande. Föräldrarna i föreliggande studie gav klara uttryck för att de 
var rädda att de gjorde för lite. Tillvaron blev som ett skruvstäd. Dåligt samvete 
och/eller osäkerhet framstod antingen i klarhet eller låg som en skugga bakom varje 
ställningstagande. Att barnet inte heller så tydligt gav en bekräftelse på att det 
föräldern gjorde var tillräckligt, bidrog till att det kunde vara svårt att värja sig emot 
det dåliga samvetet. Därför ökade också behovet av bekräftelse utifrån.  

Detta var främst en fråga för mödrarna, medan fäderna hade en mera fri hållning 
både till träning och till barnets utveckling. Detta aktualiserar frågan om att involvera 
fäder på ett påtagligt sätt i olika habiliteringsinsatser, för att mödrar inte ska behöva 
digna under samvetskval och svåra avvägningsfrågor.  
 
De föräldrar80som deltagit i någon aktivitet såsom händelserike, spädbarnsverksamhet 
och badgrupp beskrev detta som den mest kraftfulla stödformen. Genom att få göra 
något lustfyllt tillsammans med andra föräldrar och deras barn ”normaliserades” 
tillvaron. Det upplevdes befriande att se att andra föräldrar var ”normala”, att det inte 
bara var ”annorlunda” människor som fick ”annorlunda” barn. Det tjänade även syftet 
att se att barnen var olika, att de var lika mycket av egna personligheter som alla andra 

                                              
80 Det var flertalet av de 30 föräldrarna 
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barn. Att möta andra kunde också innebära tillgång till ett stödnätverk genom den nya 
gemenskap som erbjöds. Föräldrarna kunde också på så vis få dela en vanlig små-
barnstillvaro. Mötet med andra föräldrar och barn hade en avgörande betydelse för att 
motverka den förlust det innebar att exempelvis inte kunna gå till öppna förskolan och 
därmed för att motverka föräldrarnas upplevelse av utanförskap.  

Gemensamt för dessa olika aktiviteter såsom händelserike, spädbarnsverksamhet 
och badgrupp var att de inte hade en rådgivande funktion i betydelsen förslag på 
åtgärder och behandling och inte heller var av ”tvingande” karaktär utan något som 
föräldrarna valde själva. Dessa aktiviteter för förälder och barn var sinnebilden/ 
symbolen för att ”bara vara”. Det anmärkningsvärda är att det som utgjorde den 
sinnebilden var aktiviteter, men med utrymme för det lustfyllda och med fokus på 
barnets förmågor.   

Att föräldrarna sökte efter det lustfyllda är en tydlig observation i studien, likväl 
som i Hautaniemis (2004) studie. Betyder det att föräldrarna mer än andra föräldrar 
eller mer än i förhållande till övriga barn i familjen sökte efter det lustfyllda? Det är 
rimligt att anta att det var så. Föräldrarna behövde motverka den ledsenhet och sorg 
som beskedet medfört och få en paus från den allvarstyngda situation som diagnosen/ 
funktionsnedsättningen kunde innebära i det vardagliga livet. De behövde få komma 
ifrån upplevelsen av föräldraskapet som ”situation” till någonting lustfyllt. De behövde 
framför allt få dela sina genuina upplevelser av glädje kring barnet som person med 
andra.  

 
Sammanfattningsvis kan den fråga som fanns underförstått i föräldrarnas möte med 
professionella sägas vara: Hur ser du på mitt barn? En ytterligare fråga kunde vara: 
Hur ser du på mig? 
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13. Du är du 
 
 
 
 

Det var stor skillnad på den bild av barnet som föräldrarna beskrev att de hade vid 
beskedet jämfört med den bild som föräldrarna sedan beskrev. Det här kapitlet handlar 
om den omvandling ”från en diagnos till ett barn” som ofta var mycket påtaglig. I 
kapitlet beskrivs också hur nya känslor kunde växa fram hos föräldrarna.  
 
Bilden förändrades när barnet trädde fram 
I allra första början stod diagnosen ofta i vägen för mötet med barnet. Allt eftersom 
tiden gick trädde barnet fram och blev en tydlig personlighet. Daniels pappa beskrev 
det som en förvandling ”från information till individ”: 

 
I början känns det ju väldigt mycket som att barnet man kommer hem med är ett Downs 
syndrom som man ger ett namn, men det går ganska fort innan det blir ett namn som har 
Downs syndrom. Den här förvandlingen sker, från att man bara tänker på informationen 
man fått av alla läkare och alla runt omkring – för det är ju det som surrar i huvudet – 
till dess att det blir en individ som har otroligt härliga egenskaper och som man önskar 
man hade lite grann själv av (Daniels pappa). 
 

När barnet börjat framträda med sin personlighet kom diagnosen i bakgrunden och 
blev därmed mindre väsentlig. Frejs mamma gav exempel på det: 

 
Allt har blivit på ett helt annat sätt. Det har blivit en hel del glädje också. Han är ju så 
himla glad och go’. Han gör jättemycket för ens liv. Jag tror… visst, jag skulle ju älska 
– om jag hade fått ett friskt barn – lika mycket, men Frej är ju alltid Frej, det kommer ju 
alltid att vara så, han kommer alltid att sticka ut.   

I början så var det väldigt kämpigt till och från, men nu tycker jag det är så himla 
kul, så det finns inte nåt annat. Han kommer ju inte kunna gå på länge och det bryr jag 
mig inte om, så länge han är glad och frisk. Om han skulle ha blivit rullstolsbunden så 
skulle det heller inte ha spelat någon roll. Han är ju i alla fall ens barn. Från början då 
kände jag: ”nej ta bort”. Man ville väl inte riktigt förstå vad som hade hänt och jag hade 
ju också så mycket droger i kroppen. Det enda jag kom ihåg, det var att jag inte ville se 
honom.    

I början var det motgång, men nu är det i så fall medgång. Det är så otroligt kul! Fast 
jag vet inte om det är så många andra som tycker att det är jättekul att ha handikappade 
barn, men jag tycker i alla fall det, fast jag tänker ju inte på honom som handikappad. 
Det blir ganska motsägelsefullt (skratt) det blir det, men jag vet inte. Jag vet inte hur jag 
ska förklara, visst i början tänkte jag på att han var handikappad men jag gör inte det nu, 
men så finns det ett handikapp81 även fast man inte ser. När jag tänker på framtiden 
tänker jag mest så, att det kommer bli roligare och roligare ju äldre han blir, så jag 
längtar ju verkligen efter att se att han kan börja kommunicera med en. Det ska bli en 

                                              
81 Frej hade hjärtfel som inte var opererat 



 211

sån himla upplevelse. Jag ser framåt. Visst, det kanske blir jobbigare också, med att han 
börjar på dagis till exempel, för han är ju jätterädd för andra barn (skratt). Så det är väl 
det jag nu är mest orolig för.  Men sen tycker jag det ska bli så himla intressant att se 
när ens barn växer upp som är handikappad. Jag har aldrig träffat nån sån, jag har aldrig 
haft nära kontakt med nån på så sätt. Det ska bli så himla spännande (Frejs mamma). 
 

Flera av föräldrarna till barnen med Downs syndrom beskrev, hur diagnosen efter en 
tid inte alls märktes eller ens upptog deras tankar. Det handlade i så fall om en rädsla 
för vad omgivningen skulle anse om vad som var ”normalt”: 

 
Vi tycker inte alls att hon har Downs syndrom, man tänker ju inte på det. När man går 
till dagis och lämnar henne, är allt så normalt, man lämnar och hämtar henne som alla 
andra gör, men då är det just ibland att man kan börja tänka: ”vad tänker dom andra 
egentligen”, just det där, för vi tycker ju inte så. För oss är allt så normalt (Idas pappa). 
 

Det blev också tydligt att de uttryck som använts, exempelvis utvecklingsstörning, inte 
upplevdes adekvata:  

 
Utvecklingsstörning säger inte vi, för det låter så hårt, som att det är nåt jättefel som inte 
vi tycker, det är det ju inte (skratt) och det glömmer man bort ibland också tycker jag, 
att det egentligen är nånting. Men vi tänker inte på det, det här med att tala och gå, utan 
hon är ju som hon är på nåt sätt bara, så att man går ju inte och tänker på det, utan hon 
är ju bara en i mängden (Julias mamma). 
 

Ofta beskrevs barnet som att ”hon är som hon är” eller ”han är han” och med positiva 
förtecken användes beskrivningar av barnet som: ”udda”, ”speciell”, ”lite mer unik”, 
”kommer alltid att sticka ut” och liknande. Utifrån sina egna förutsättningar, i jäm-
förelse med barnet självt, fanns det inte något fel. Barnet hade sitt särskilda sätt att 
fungera och vara. Det blev det som var det ”normala”: 

 
Nej, han är ju inte det här handikappade barnet eller jag ser ju inte det egentligen, han är 
ju helt vanlig eller vad man ska säga… Dålig är han ju om man jämför med hur det hade 
kunnat vara, men det är ju inget fel. Han funkar ju på sitt sätt eller vad man ska säga 
(Oscars mamma). 
 

Det blev därför en konflikt i att veta vad man skulle kalla sitt barn, kunde man kalla 
barnet ”normalt” eller ”onormalt”? Var barnet ”sjukt”? Lovisas pappa gav exempel på 
den process som många genomgått: 

 
Jag tror att vi såg det som en sjukdom från början, faktiskt. Idag ser jag Lovisa absolut 
inte som sjuk, utan hon har Downs syndrom och hon är som hon är. Idag när vi pratar 
om Lovisa som sjuk, så innebär det att hon har feber eller kräks precis som alla andra 
barn. Jag klassar verkligen Lovisa som normal, men ändå så är hon inte det. Det är 
återigen så, när man läser mycket i böcker, att dom blir onormala lite grann och ur rent 
medicinskt perspektiv så är dom ju det. Det här gör det lite konstigt för en själv, alltså 
man vet att Lovisa inte är normal. men ändå är hon ju normal, man använder ordet 
konstigt, men Lovisa är normal… faktiskt (Lovisas pappa).  
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Saras pappa som såg bilden av ”det värsta scenariot framför sig med droppflaskan och 
syrgastanken” när han fick beskedet, fick uppleva hur Sara faktiskt kom att behöva 
syrgas: 

 
Det är en grej med Sara som har varit stökigt. Det är det här med hennes andning. Hon 
har haft lite skruttiga lungor och har fortfarande till viss del. Det är mycket inhalering 
och sånt, men det kan ju drabba vem som helst. Det får man inte koppla till Downs 
syndrom, utan hon har haft extra otur att få det också. Det har varit det värsta under den 
här resan. Definitivt. Man kunde inte acceptera, inte se hur trögt det går för henne när 
hon blir sjuk, men nu vet man. Blir hon förkyld och det är en förkylning som man själv 
skulle ha en vecka, då har hon den fyra veckor och mycket värre. Sen åkte hon på RS-
virus som ledde till lunginflammation och då fick hon syrgas kontinuerligt i hemmet 
efter det och hade det i ett halvår. Sen var det syrgas på nätterna. Nu är hon syrgasfri 
sen lång tid tillbaka, men däremot så inhalerar hon så fort det börjar bli snorigt i näsan 
(Saras pappa). 

 
Den situationen kunde inte jämföras med bilden av diagnosen, inte heller med den 
information som givits inledningsvis, som av Saras pappa kallades ”minfält”. Den nya 
situationen rörde sig på en annan nivå, en upplevd nivå och var då möjlig att hantera 
även om det innebar påfrestningar:  

 
Det här minfältet som Sara skulle gå igenom, det var mycket värre. Här kände man 
bara: ”jädrar! Här går inte att ta ett steg i den här minåkern. Här smäller det överallt.” 
Det var så jag kände efter informationen, vilket jag inte har upplevt egentligen. Det är 
väl lite bättre laddning i hennes minfält och det smäller mycket högre, men det är inte 
fler. Det finns förstås mycket som vi har klarat oss ifrån, reflux och tarmsjukdomar och 
hjärtfel, så vi har nog haft tur i hela det här paketet också. Sen är vi förändringsbara 
också, vi skulle nog kunna ta vad som helst, som alla människor, men vi har fått en bra 
Sara, relativt frisk numera. Det här med att inhalera är en rutingrej när hon är snorig, för 
att förebygga (Saras pappa). 
 

Flera föräldrar beskrev att den oro och de tankar som funnits allra först hade förbytts i 
nöjdhet: 

 
I början tänker man mycket: ”varför just jag? Det är bara jag som får sånt här, det 
händer alltid mig och kolla nu har min sko gått sönder också”. Det är lite storm i ett 
vattenglas och det är inte bara du. Det är du och ett x antal hundra. På frågan om jag 
önskar att det inte hade hänt: nej! Det gör jag inte. Sekunderna efter han föddes – säkert 
- ett par dagar efter – visst - en månad efter – nån gång. Nu skulle jag inte byta mot två 
normalbarn, höll jag på att säga (skratt) nej, för han är han. Jag kommer att göra allt i 
min makt för att han ska ha ett bra liv och jag tycker det är kul faktiskt. Hans uppväxttid 
kommer ju att vara en helt suverän tid, den kommer ju att vara mer speciell än ett 
vanligt barns. Jag kommer att sätta all min tid till mina barn, alla våra barn, jag ska 
försöka hela tiden prioritera, så att jag kan jobba så lite som möjligt. Jag är av den 
uppfattningen att pengar är inte allt. Jag tycker det är viktigare att vara med sin fru som 
man älskar och sina barn som man älskar (Frejs pappa).   
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Från att barnet hade inneburit en ”börda” hade barnet bidragit till att göra familjen 
”mer perfekt”: 

 
Från att ha varit en börda från början – vi kände att det hade kommit en börda till vår 
familj, som skulle förstöra den perfekta familjen – så har nog vår familj blivit ännu mer 
perfekt. Faktiskt! (Saras mamma). 

  

Barnet hade en egen stark utvecklingskraft  
När föräldrarna talade om och beskrev barnets utveckling skedde det också vanligen i 
positiva ordalag. Många barn hade överraskat med sin utveckling. Barnen med Downs 
syndrom som per definition har ett begåvningshandikapp beskrevs som pigga, nyfikna, 
skärpta, kvicktänkta, alltid i gång, att de ville upptäcka nytt och var tidiga på ena eller 
andra sättet. Själva utvecklingen beskrevs visserligen som långsam, men tonvikten låg 
på den utveckling som skedde. Adam som är gravt flerfunktionshindrad beskrevs av 
pappan så här:  

 
Adam är både autistisk, utvecklingsstörd, hörselskadad och har epilepsi – han har allt 
känns det som (Adams pappa).  
 

Trots en mängd funktionsnedsättningar hade Adam utvecklats på ett överraskande vis 
långt över förväntan. Det övertygade pappan om att han hade en egen stark utveck-
lingskraft: 

 
Jag vet inte hur det kommer att bli, han kanske lär sig gå så småningom. Han kanske lär 
sig springa, man vet inte. Han har överraskat oss under de här åren. Han har utvecklats 
väldigt mycket, men han gör det lite mer i sin egen takt. Nu känner jag att Adam är vad 
han är idag. Han får bli det han blir, naturligtvis med all den hjälp vi kan ge honom så 
att han kan få stöd för att utvecklas, men han har stark egen drivkraft, att vilja göra 
något med sin kropp och det känns positivt (Adams pappa).   

 

Ett samspel som flyter fram 
När föräldrarna beskrev barnens utveckling fick den kommunikativa och sociala 
utvecklingen stort utrymme. Det rörde sig exempelvis om hur barnen kunde flirta82, att 
”han får alltid fram det han vill”83 eller ”man får ju ett gensvar och det stärker en ännu 
mer”84. Ytterligare exempel var där föräldrarna beskrev hur barnet kunde säga ifrån 
när det inte passade med träning.85 Viktors pappa beskrev hur gossen hade humor och 
kunde ”finta”. Viktor visste precis vad han ville: 

 

                                              
82 Willes mamma 
83 Zakarias´ mamma 
84 Oscars pappa 
85 Saras mamma 
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Vi frågade oss hur Viktor ska kunna maximera sig så att han utvecklas så bra som 
möjligt? Då kom vi ju snabbt fram till att det är ju väldigt bra att han har en syster, en 
tvilling. Det ser vi nu då dom är tio månader. Han ligger och klurar lite på vad hon gör 
och hakar på. Han har humor, han kan finta, han kan sitta och se jättearg ut. Om man 
har gjort välling kan han tydligt visa att han inte vill ha, till skillnad från världens 
solskensleende en annan gång då han gapar jättemycket. Så han har ju sin personlighet 
redan. Han kommunicerar på olika sätt. Han kryper i cirklar nu och Vera hon kryper 
iväg. Då blir han missnöjd och då skriker han. Då vänder hon tillbaka, så att vi märker 
ju att det blir ganska bra det här. Det har blivit väldigt bra i alla fall i den första fasen 
(Viktors pappa).   
 

När man uppfattat att man förstod varandra, var det som att en milstolpe i samspelet 
uppnåddes. Det underlättade för föräldern och gav stor glädje. Frejs pappa får ge 
exempel på vilken hjälp han hade av att se hur utvecklingen framskred och vilken 
betydelse det hade att kommunikationen fungerade:  

 
Nu i sommar ska jag köpa första skinnvästen åt honom. Jag hade inte råd förra året, men 
i år ska han få en. Han ska bli raggare när han blir stor. Han vet inte om det än, men det 
kommer han att bli i alla fall. Det ska faktiskt bli väldigt kul. I vår stad har vi ju en av 
dom stora raggarträffarna varje år och det var tiotusen, tolvtusen bilar förra året tror jag. 
Vi var ute med honom då och han satt så här: ”äää”. För varje bil som åkte förbi så lät 
han: ”ääää, ääää”. Det var jätteroligt. Bilarna glittrade och glänste i solskenet. Det 
tyckte han var jättespännande, så han har potential – pojken – och det är ju roligt. Det är 
skönt att se att han redan vid ett års ålder delar sin fars livsåskådning. Det bådar gott.  

Vår son har ju alltid varit jätteduktig motoriskt sett, han är duktig på att grabba saker. 
Han var väldigt snabb med att, ja, göra si och så och så, men man har ju ändå funderat, 
hur kommer det verkligen att bli. Den största lättnaden för mig personligen blev när han 
började hasa sig omkring, för då ser man helt plötsligt ett tänkande bakom. Det finns 
liksom en tanke bakom alla handlingar. Det har väl kunnat spåras tidigare också, men 
det blev så väldigt tydligt när började kunna ta sig runt omkring, för vill han ha bollen, 
då tar han bollen. Vill ha till mamma, så kryper han till mamma, vill han till mig så 
kryper han till mig. Då kändes det mycket lugnare, för då kan man börja kommunicera 
med honom (Frejs pappa). 
 

Genom barnets sätt att vara växte samspelet med föräldrarna fram och formades. I de 
fall där barnet gav liten respons gav studien, där både filminspelning och intervjuer 
användes86, vid handen att föräldern tog en stor kompensatorisk del i samspelet. Trots 
barnets svårigheter fanns det hos föräldern en förmåga att övertolka på ett positivt, 
utvecklingsbefrämjande sätt. Annas mamma får ge ett exempel. Om Anna sa mamman 
följande: 

 
Hon svarar med mimiken. Hon svarar mycket mer med mimiken nu, mycket mer, 
ögonen är svåra, men runt munnen... ibland vet man inte, men jag tolkar henne positivt 
och försöker få henne att hjälpa till  att komma med det svaret, man letar efter svar 

                                              
86 Lundström (1999) 
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överallt, med pekfingret, man vet att med pekfingret kan hon svara, men man vet inte 
när hon svarar.... med vilken kroppsdel (skratt) (Annas mamma). 
 

Mamman beskrev hur hon tolkade Anna positivt, letade svar, förklarade och berättade 
för Anna: 

 
Jag berättar ju för henne vad det är för något, försöker berätta och förklara vad som 
finns. Det kommer helt naturligt, jag tror inte hon förstår vad jag säger egentligen, men 
hon förstår kanske av min röst, på vilket sätt jag berättar det…(Annas mamma). 
 

Hon tolkade också Annas reaktioner intentionellt. De positiva övertolkningarna var 
flertaliga. Det blev tydligt när hon beskrev en situation där de kommit sent till 
förskolan87och hur Anna och de andra barnen interagerade. Hon kunde även se de 
övriga barnens intentioner: 

 
Idag lämnade jag henne mitt i, då dom höll på att baka och man såg hur hon skulle 
berätta, bubbla och berätta vad hon hade gjort och hur hon skulle komma med i gruppen 
och hur dom skulle pussa henne. Det var dialog direkt med dom andra barnen och vissa 
skulle pussa henne och slutade direkt med de höll på med, de hörde att hon kom och 
skulle direkt säga hej till henne... Fort skulle hon sätta sig i sin stol och vara med och 
sen tog hon sin bullbit, hon skulle fort hinna börja baka fast det var lite sent, hon skulle 
vara med.  Så, har jag inte upplevt dom barnen tidigare, dom var ändå så tydliga i... dom 
är i ungefär samma grad som Anna (Annas mamma). 
 

Annas mamma kunde tänka sig hur Anna skulle ha agerat om hon hade haft förmågan. 
Hon läste in Annas intentioner i hennes kroppsspråk och tolkade henne utifrån 
situationen. Även om föräldern hade förmågan att ta en kompensatorisk del i 
samspelet upplevdes det smärtsamt när barnet inte gav tydlig respons och det ställde 
stora krav på föräldern. Beatas mamma berättade exempelvis om hur svårt det var att 
inte få ögonkontakt, men hur situationen förändrats när språket som utvecklats med 
tiden möjliggjorde en annan sorts förståelse: 

 
Men så har jag varit hela tiden och det är så fruktansvärt jobbigt att inte få svar. Nu får 
jag svar när jag frågar till exempel vill du ha en glass? Mm, säger Beata då. Nej, nej 
säger hon också. Det har tagit lång tid för ögonen gör ju så mycket, man kan ju spegla 
allt i ögonen, ja och nej. Och bara en sån sak, jag vet inte om Beata är trött ibland. Jag 
har svårt att se det på hennes ögon. Hon kan sitta och gnida sig i ögonen. Hennes blick 
är ju tom – man kan inte se om hon är sjuk heller... (Beatas mamma). 

 

                                              
87 I den förskolan gick endast gravt flerfunktionshindrade barn 
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Annas mamma berättade vilken skillnad det blev av att få leenden från sin flicka 
jämfört med en mimikfattig första tid. Leendets betydelse kunde inte nog överskattas:  

 
Man blir så himla glad själv, när man får ett leende på morgonen. Det första jag ser när 
jag slår upp ögonen är ett leende, (skratt) och vi svarar ju på det som vi ser. När du ser 
ett leende, då ler du själv. Och jag som är så grinig på morgonen, men hon ler ju och då 
blir man på gott humör, men det var det som man saknade i början eftersom hon var så 
minlös och vände bort huvudet (Annas mamma). 
 

Nya känslor hos mödrarna 
Hos mödrarna var det påtagligt att nya känslor kom med tiden. Om det inte funnits 
positiva känslor från början växte de fram i samvaron med barnet. Samtidigt kunde 
sorgen ligga kvar. Den låg kvar som en hinna eller fanns i bakgrunden. Barnet med sin 
mer och mer framträdande personlighet och en växande glädje över barnet hjälpte till 
att möta sorgen. Glädjen och oron pågick parallellt, men barnet separerades från 
sorgen. Sorgen låg kvar, men det var barnet självt som tröstade: 

 
… det är inte så farligt när man ser honom (Zakarias’ mamma).  
 

Det fanns glädje i samvaron. Viktors mamma berättade hur det blev barnen som 
tillsammans hjälpte till att läka såren av föräldrarnas tidigare förluster: 

 
Att vårt första barn dog är som ett sår. Sättet som beskedet om Viktor gavs på, blev 
också som ett sår, men det är nog läkt nu. Att båda barnen kom och att dom lever 
hjälper mig. Det är jobbiga dagar, men så fort det händer någonting, att dom skrattar, 
gör någonting tokigt eller vad som helst så är det ju borta det som är jobbigt. Det 
försvinner då. Det fattar man inte, när man inte har barn innan, att barn kan göra en så 
glad när man är så ledsen. Det är dom som läker mig. Det är det. Båda två på sitt sätt 
(Viktors mamma). 

 
Att ha haft en känsla av främlingskap åtföljdes av en känsla av osäkerhet och 
otillfredsställelse. Att ha haft eller fortfarande ha känslan av att inte kunna älska sitt 
barn var både plågande och skuldbeläggande. Även om omsorgen och samspelet 
fungerade i en vardag blev det svårt att tro på sig själv. Därför blev det en lättnad att få 
egen bekräftelse på att känslorna fanns: 

 
Kärleken till Sara är inte större än till mina andra barn, men den är född ur en otrolig 
sorg. Den var inte gränslös från början, den var totalt obefintlig, den fanns inte från 
början, så därför är den lite häftig. Jag kände när hon var jättesjuk i lunginflammation 
när hon var åtta månader, att jag hade glädjetårar, jag grät av lycka för att jag grät för att 
hon var sjuk. Jag var glad över mina normala reaktioner över mitt barn och det har jag 
ju aldrig nånsin behövt tänka på när det gäller de andra barnen. Det är ju självklart att 
man gråter, när man mår dåligt för att ens barn mår dåligt. Men det var inte självklart i 
Saras fall, utan jag upptäckte liksom att jag var glad över att jag grät, när hon var dålig. 
Det innebar ju bara, att jag hade tagit till mig henne till 100 procent (Saras mamma). 
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I en situation med sjukdom, där döden kunde bli en realitet, kunde upptäckten komma 
att det inte var det föräldern egentligen önskade: 

 
Nu visste jag, att jag ville att hon skulle leva. Jag tror att det var på barnavdelningen 
som jag förstod att jag skulle göra vad som helst för att hon skulle må bra (Emmas 
mamma). 
 

Om vilka råd som kunde ges till en nybliven förälder i samma situation, svarade 
Oscars mamma med att berätta om sina känslor för sonen. Det visar att det som 
upplevts omöjligt kunde bli möjligt: 

 
Det man kan säga är ju att… jag vet faktiskt inte… det är jättesvårt, jag tycker lika 
mycket om Oscar som jag tycker om mina andra barn, om inte mer, det låter ju 
jättekonstigt. Och det kommer säkert den personen också göra, det är jag helt övertygad 
om. Man tycker ju jättemycket om honom, man kan nästan inte vara arg på honom. Han 
har gått djupt i hjärtat, man känner ju att han behöver extra på nåt sätt och det blir ju lätt 
automatiskt så, jag vet inte…(Oscars mamma). 

 

Nya känslor hos papporna 
Alla fäderna i studien beskrev att de känslomässiga band som fanns uppstått på relativt 
kort tid även om den första känslan varit ett avståndstagande. Hur gick det till? Frejs 
pappa beskrev det känsloladdade mötet med sin son och att man ”lär sig älska”. 
Banden kunde också uppstå genom att känslor väcktes. Julias pappa gjorde en antydan 
om att han från början var rädd för att intressera sig för Julia. Då visste han att han 
skulle ”bli fast”.  Ett rationellt beslut: ”vi har det här barnet, vi har ansvar för barnet, 
jag måste ta till mig det ändå och försöka förstå vad det är som händer”, som Adams 
pappa sa, kunde ligga till grund för att en relation växte. Han uttryckte sedan att ”det 
har blivit en stark relation”. För några fäder såg det inte ut att ha varit en frågeställning 
över huvud taget, om de kunde älska sitt barn. Det bara var så:  

 
Man tar emot det man får. (Daniels pappa) 

 
Det är ju mitt barn och jag älskade henne (Idas pappa)  
  
Jag var ju glad åt att få Oscar, om man säger så (Oscars pappa). 
 

Viktors pappa sa att han direkt tog till sig sonen. Dessa fyra pappor beskrev också sina 
hustrurs/sambors ledsenhet och detta kan styrka antagandet ovan att pappan tar ett 
emotionellt ansvar när mamman sviktar. Om den egna reaktionen var tillbakahållen 
eller avvaktande så var det känslomässiga ansvaret för barnet inte det. Dessa fäder 
upplevde sig kanske tvungna att agera snabbt, att inte ens ge utrymme för att ställa sig 
frågan om de kunde älska sitt barn. En alternativ tolkning skulle kunna vara att 
känslorna för barnet var starka omedelbart och att beskedet inte upplevdes så 
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katastrofalt. Fädernas reaktion skulle då också kunnat tänkas ha givit mödrarna större 
utrymme att sörja.  
 
En del fäder beskrev liksom mödrar hur barnet tagit sig djupt in i hjärtat och hur 
banden till och med kunde upplevas starkare än till syskonen: 

 
Jag tror nästan att jag fått starkare band till Oscar, fast brorsan var också jättepappig. 
Jag inskolade honom på dagis och det tog två månader innan han släppte taget, så att 
han har varit jättepappig. Det är möjligt att det blivit nästan starkare band till Oscar, att 
man är mer beskyddande kanske (Oscars pappa). 
 

Daniels pappa talade om extra kärlekstripp: 
 
Det är någonting som gör att man känner en sorts extra kärlekstripp på nåt sätt. Man blir 
så glad, att man vill liksom krama om honom så här… Det känner jag ju inför de andra 
barnen, då dom har sina stunder av det dom gör som är väldigt gulligt. Då kan man 
känna, ”åh vad jag vill krama om dom”, men Daniel har det här gulliga mycket tätare på 
nåt sätt. Dom stunderna eller signalerna triggas i mig oftare (Daniels pappa). 
 

Några beskrev särskild pappighet hos sitt barn:  
 
Det har varit pappas lilla gulletjej. Så har det varit hela tiden” (Lovisas pappa). 
 
Daniel är pappas pojke! (Daniels pappa). 

 
Hon har alltid varit lite pappig (Emmas pappa).  

 
… han har varit jättepappig” (Oscars pappa).  

 

Sammanfattning och diskussion 
Med tiden framträdde barnet med sin personlighet och var inte längre bara ”en 
diagnos” utan en person möjlig att möta och en person med egen utvecklingskraft. Det 
gemensamma för föräldrarna i studien, oavsett typ av funktionsnedsättning hos barnet, 
var att den nya bild av barnet som framträdde var en mer eller mindre, aktiv, liten 
person som kommunicerade med sin omgivning på ett, mer eller mindre, tydligt sätt 
och som med egen drivkraft ”styrde sin egen väg”88i utvecklingen. Ofta beskrevs 
barnet som att ”hon är som hon är” eller ”han är han” och med positiva förtecken 
användes beskrivningar av barnet som: ”udda”, ”speciell”, ”lite mer unik”, ”kommer 
alltid att sticka ut” och liknande. De beskrevs också som pigga, nyfikna, skärpta, 
kvicktänkta, alltid i gång, att de ville upptäcka nytt och var tidiga på ena eller andra 
sättet. Själva utvecklingen beskrevs visserligen som långsam, men tonvikten låg på 
den utveckling som skedde. Upplevelsen av barnen var en helt annan än den 

                                              
88 Idas mamma 
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medicinska bilden. Diagnosen och funktionsnedsättningen blev på så vis inte lika 
framträdande med tiden.  
 
Funktionsnedsättningen upplevdes heller inte i hemmet som ett funktionshinder. Det 
som också hänt var att barnet blivit en del av sin familj, även om upplevelsen inte varit 
sådan inledningsvis. En fråga som uppstod var hur barnet kunde benämnas? Var det ett 
normalt barn? Eller ett onormalt barn? Utifrån diagnos det vill säga medicinska 
beskrivningar var barnet inte normalt, men upplevdes normalt utifrån sina förutsätt-
ningar. Det var inget ”fel”. Detta innebar också att de påfrestningar som föräldern 
oroat sig för, blev i den levda tillvaron möjliga att hantera. Därför upplevdes vardagen 
vanligen fungera, utom när omvårdnadsbehovet var överskuggande. Häri blev ofta en 
skillnad för familjerna med barn med svår hjärnskada och familjerna med barn med 
Downs syndrom.  
 
Samspelet utvecklades och föräldern tog en kompensatorisk del så att samspelet flöt 
fram. Föräldrarna hade vanligen inte svårt att tolka och förstå sina barn, men det blev 
också tydligt hur avgörande det var för förälderns välbefinnande att få gensvar från 
barnet. 

När det inte funnits kärlek till barnet från början kunde kärleken så småningom 
födas ur sorgen. I samvaron med barnet växte känslorna för barnet sig starka, men 
föräldern själv kunde känna sig osäker på sina känslor. När frågorna som Stern (1995) 
föreslår, frågorna om att hålla vid liv och att älska, var öppna frågor som innebar att 
föräldern inte själv visste svaret, uppstod tvivel på den egna föräldraförmågan. Därför 
upplevdes det som en lättnad, när föräldern upptäckte sina egna positiva känslor och 
även uppfattade dem stabila. När tilliten och tillgången till känslor fanns ökade 
självförtroendet. Det kunde till och med upplevas som att kärleken till detta barn var 
större än till något annat barn, genom att kärleken varit svårerövrad eller genom det 
barnet väckte genom sin personlighet.  
 
Den eventuella frågeställningen kan här istället formuleras som ett påstående som 
lyder: Du är du! 
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14. Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans 
 
 
 

 
Att det nya föräldraskapet var en utmaning råder det inga tvivel om. Tillvaron blev 
fylld av paradoxer. Föräldraskapet utvecklades för en del som vilket föräldraskap som 
helst, men i starkt minne fanns ofta den chockartade upplevelsen. Sorgen låg kvar, 
men även positiva omvärderingar kunde finnas som följd.   

Kapitlet handlar om detta som kunde bli konsekvenserna i det fortsatta föräldra-
skapet: en utsträckt oro, negativa och positiva förändringar och ökade krav. Till sist 
handlar det, kortfattat, om känslor för barnet i nuläget. 

 
Att ha en chockartad upplevelse med i bagaget 
Den chock som beskedet orsakade resulterade för en del föräldrar i en genomträngande 
rädsla och även i panikångest. En del beskrev att livssituationen blivit komplicerad, det 
fanns så mycket rädsla genom det chockartade beskedet som aktualiserades som ny 
rädsla i olika situationer. Albins pappa beskrev hur han blivit ”oresonligt rädd för 
allting” och att det var som att det ”påverkat hela nervsystemet”: 

 
Den där första tiden är jättejobbig – men man klarar ju det ändå och till slut så kommer 
man att vara en hel människa igen. En del saker går aldrig bort, så tror jag att det måste 
vara för alla som upplever saker i livet. Man får väl leva med det liksom, det är inget fel 
att ha lite sprickor så där. Jag är rätt vuxen nu när jag jämför med mina jämnåriga nu för 
tiden. På frågan om det medfört nåt positivt, så tycker jag att det ju ändå har det. Jag tror 
att jag engagerar mig mer, jag är mycket mer med mina barn än jag skulle ha varit 
annars. Jag ser ju på mina kompisar, dom tycker om sina barn, men dom är inte … det 
har i alla fall inte varit någon nackdel att se hur skört allting är. Jag har också fått en 
mycket större respekt för olikheter.  

Jag kunde nog vara ganska arrogant förut. Jag häpnar när jag tänker på vissa saker 
som jag tog för givet då, men nu märker man när man träffar människor som är 
annorlunda – jag blir så irriterad på att folk inte ser det som dom kan göra – alla 
människor är så himla olika, en mångfald som berikar. Det hjälper ju en att se andra 
saker, men jag skulle ändå gärna ha varit utan det, för vi har ju pratat en del om att det 
här är väldigt orättvist för Albin…  

Jag har blivit enormt rädd, de här sista månaderna har jag varit rädd för allting, “oj, 
nu missade jag bussen”, att missa bussen är inget farligt, men jag blev så rädd. Så där 
rädd kan man ju inte vara i livet, det är som att det har präglat hela nervsystemet. Det 
blir bättre och bättre, men fortfarande kan jag bli så där oresonligt rädd (Albins pappa). 
 

Rädsla från den första tiden kunde göra sig påmind i vissa situationer och vid vissa 
tillfällen: 

 
Egentligen är det en annan problematik nu. Det är på ett annat sätt. Vi behöver inte vara 
rädda för livhanken, men man känner att det ligger väldigt nära ytan. Hon har varit lite 
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dålig i luftrören nu. Det finns vissa högtider då man blir mer reserverad, påsk har jag 
nästan alltid varit på sjukhus (Annas mamma). 
 

För Annas mamma gällde erfarenheterna från den första tiden dels hur mycket flickan 
skrikit, dels hur nära det varit att föräldrarna skulle mista henne. Maktlösheten låg som 
en skugga. Den ”föräldrarädsla” som normalt kan finnas under den första tiden efter ett 
barns födelse blev förstärkt och förlängd: 

 
Man är otroligt rädd att man ska förlora henne, otroligt rädd. För brorsan är jag inte 
rädd. Ja, visst är jag orolig att han ska göra illa sig, men inte på samma sätt. Jag smyger 
aldrig omkring och kollar att han andas eller så där, men det gör jag med Anna. Det är 
otroligt vad man är rädd, att hon ska få sina kramper eller... Det är en klump… (Annas 
mamma). 
 

Så även om utvecklingen gick framåt låg ovissheten ständigt på lur, säkerheten var inte 
stadig. Det fanns en oro för att nya besked och nya svårigheter skulle dyka upp. Hos en 
del föräldrar kunde finnas framtidsvisioner: 

 
Albin kommer ju att leva ett normalt liv, han kommer ju att flytta hemifrån, säkert ta 
körkort, för det är det som han ser mest framemot…(Albins mamma). 
 

Trots detta innebar undersökningar som skulle vara till hjälp snarare en ängslan över 
att återigen få ett svårt besked. Det var svårt för föräldern att lita till vad hon eller han 
såg själv och det behövdes mental energi för att hålla oron ifrån sig: 

 
Man kommer in i en lunk också, man vänjer sig, men säger en läkare nåt kastas man 
tillbaka. Ett tag mätte dom hans huvud. Det var ju så litet och då kastas man tillbaka till 
nån slags ursprungsdiagnos (Albins mamma).  
 

Så även om förnuftet sa någonting annat, fanns en känsla av oro som lätt väcktes. Det 
kunde även gälla föräldrarna till barnen med Downs syndrom:  

 
Vi har ju båda varit oroliga för det här med autism, för jag fick höra nånstans eller läste 
att dom med Down även kan bli autistiska, en viss liten procent och då fick jag världens 
noja över det där. Men så la ju det sig, för tittar man på honom så finns det inte ett 
minsta tecken på att han inte vill ha kontakt med en. Han är ju överkontaktbar, tänkte 
jag säga, nej, men han är ju så med hela tiden, när man pratar med honom. Man har ju 
varit jätteorolig för mycket i onödan. Man tänkte: ”tänk om han har det” och ”jag har 
hört att Down får det”, men då var det väl en procent eller nåt sånt där och då har man 
inbillat sig det. Det var ju mycket sånt i början, att man trodde det värsta om allting 
(Frejs mamma). 
 

Saras mamma beskrev hur hon efter en tid började läsa om diagnosen för att få mera 
information, men att det fortfarande var svårt att se det just som information istället för 
prognos. Det var svårt att hålla det ifrån sig och lita till att den utveckling som hittills 
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skett hos barnet skulle fortsätta på samma sätt. Av citatet framgår också att det 
fortfarande var mötet med andra föräldrar och det levda livet i sig som gav stöd: 

 
Så läste jag att två procent av barnen aldrig kan tala och då kanske det inte handlar om 
bara Downs syndrom utan om flerhandikapp och så, men (suck) då var det så här igen: 
”orkar inte. Nu skiter jag i att läsa dom här böckerna. Jag blir ju bara ledsen.” Nu hade 
jag ju kommit över det här – hon utvecklas, hon lär sig sitta, hon skrattar, hon leker, hon 
är ju aldrig passiv, hon gör saker hela tiden – och så kommer det: ”badang! Hon 
kommer aldrig tala!” Och då blev det: ”det här är Sara och nu vill jag ha ett kvitto på att 
hon kan tala.” Jag hade accepterat att hon kanske behöver glasögon eller hörapparat, 
men jag orkar inte med att hon inte kan tala, utan det blir för mycket. Jag orkar inte läsa 
mer, jag pratar hellre med andra föräldrar och ser andra barn och dom utvecklas ju och 
säger da da och grejer. Det är ju hela tiden den där avvägningen … (Saras mamma). 
 

Det betyder att frågan om utvecklingstakt och utvecklingspotential ofta fanns och 
uppfyllde föräldrarnas tankar i olika grad vid olika tillfällen. Utvecklingen hos barnet 
gick långsamt samtidigt som utvecklingen var glädjekällan, vilket kunde upplevas som 
en paradox. Inom föräldern pågick en kamp:  

 
Jag struntar i hur lång tid det tar, men jag gör det ändå inte (Saras mamma).  
 

Ibland dominerades tankarna av dessa frågor och vid andra tillfällen kunde föräldern 
hålla dem ifrån sig och tänka om barnet ungefärligen att: ”du är den du är”. I det 
senare, mer avslappnade läget kunde frågor från andra istället komma som en 
överraskning och påminnelse om det faktiska läget, det vill säga att barnet fått en 
diagnos som medförde en utvecklingsförsening som följd. Detta kunde vara svårt att 
hantera: 

 
Jag var jättefixerad på de här ytliga sakerna som man såg: sitta, stå och gå. Det är ju 
sånt folk frågar om, det här vanliga som jag ju egentligen vet eftersom jag gått igenom 
det tre gånger: ”ja, men kryper han, sitter han eller säger han något”. En sådan fråga och 
det förstörde resten av min vecka. Då var man ju jätteledsen att vara tillbaka i det här: 
”nej han går inte ännu, men han borde ha gjort det…” (Oscars mamma). 
 

Även om utvecklingen gick framåt fanns tvivel och oro om hur det skulle gå i 
framtiden. Den långsamma utvecklingstakten blev tålamodsprövande: 

 
Man tänker ju framåt och man går hela tiden och väntar på att saker ska hända i hennes 
liv. När ska hon börja gå? När ska hon få ett tal? Nu har man varit småbarnsförälder så 
himla länge, över två år. Det är väldigt långsamt och det är tungt att vara det också (Idas 
mamma).   

 
En annan uppfattning kunde vara, att det var bra att småbarnstiden blev mer utdragen. 
Föräldern kunde då bättre hinna med varje utvecklingssteg. Utvecklingen var oviss, 
men det kunde samtidigt innebära positiva överraskningsmoment: 
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När jag tänker på mig som pappa tänker jag att det blir nog bra, tror jag, för Julia 
kommer att få roligt. Jag har aldrig tänkt att det är synd om mig utan tvärtom, jag har 
haft tur. Tänker man så, så är det ju så. Tur att det är just jag som har fått henne, hon är 
ju rolig. Jag tycker ju om henne och hade barnet varit normalt så hade det kanske 
sprungit ifrån en snabbare. Nej men jag tycker det är kul, det som gör hennes 
personlighet.  

Om någon skulle fråga mig nu, om jag kunde ändra på det, skulle jag inte göra det, 
för jag tycker att det är lite kul. Då hade man inte heller fått uppleva dom händelserna 
som just hon levererat. Som när hon började leka med en docka här om dagen, hon 
började pussa på den och lägga ner den i vagnen. Det vet man inte innan ifall hon 
någonsin kommer att göra. När hon sedan gör en sådan sak, blir det mycket roligare. Då 
står man och tittar.  

Det kan ju låta helt sjukt för den som har ett vanligt barn. Med ett annat barn så vet 
man ju vad som kommer att hända, det är inga överraskningsmoment hela tiden, men 
jag vet ju till exempel inte när Julia kommer att gå, hur det kommer att se ut när hon 
går, hur bra hon kommer att gå – Man hade förväntat sig att hon skulle gå lite tidigare 
för hon satt ju tidigt, men gå tror man att hon kommer att göra. Vad hon än gör, så blir 
det roligare än man väntat sig. Det blir dubbelt roligt när det sker. Dom växer så fort, 
tiden går så fort, så det är bara bra att det blir lite mera utdraget, tycker jag. Hon är bebis 
lite längre, det är ju kul (Julias pappa). 
 

Även om det mesta hade upplevts mycket positivt och allt hade gått över förväntan 
kunde tankarna på hur det skulle bli ligga kvar och oroa. Det var något som inte 
släppte eller ”gick över”. Hur skulle det gå för barnet? Familjen? Hur skulle det bli när 
föräldrarna inte fanns i livet längre? Oron gällde både den närmaste framtiden som 
förskola och skola och den framtid som låg mycket långt fram: 

 
Idag kan jag fortfarande tänka på hur ska det gå för Lovisa när hon blir äldre, med allt 
från skolgång till om hon kommer att klara att bo själv, eller ska vi vara föräldrar hela 
vårt liv. Det handlar framför allt om Lovisa, kommer hon att bli utstött och bli tvungen 
att vara ensam i större utsträckning än andra barn? Hur skulle Lovisa klara sig ifall man 
själv blev drabbad av någonting, ifall man själv inte kunde finnas till hands för henne? 
Det är dom sakerna som man fortfarande och hela sitt liv kommer ägna tankar åt. 
(Lovisas pappa). 
 

Som tidigare nämnts var en lösning på det dilemma som det innebar att förena tankar 
från det som hade hänt – då, med ovissheten om hur det skulle bli – sen, var att 
koncentrera sig på det som var – nu. Viktors pappa beskrev hur han var tvungen att 
vara i nuet: 

 
Det som påverkat mig mest var ju att Matilda gick bort. Den chocken kommer man väl 
inte över någon gång, tror jag. När det väl hände så sa vi, att nu har det värsta hänt så 
värre kan det inte bli. Det värsta har redan inträffat så man är rätt härdad. Man är mer 
försiktig, generellt sett. Som person kan jag säga att man är mera benägen att se det 
positiva i situationer som dyker upp. Även om man skulle kunna se negativa saker så 
låter man bli för man tänker att: ”ja, ja det kommer i alla fall att drabba mig förr eller 
senare, så vi tar tillvara på det som är bra så länge och så får vi se om det där svarta, 
jobbiga inträffar”. Då slipper jag oroa mig för det i förtid, annars har jag ju oroat mig 



 224

två gånger, den ena innan det hände och sedan när det händer. Har jag tur så… livet är 
för kort för att oroa sig för saker som inte har hänt, vi har ju fullt upp med det som har 
hänt (Viktors pappa).  
 

För en del var ”en lång planeringshorisont”89inte längre nödvändig. Att leva i nuet sågs 
då inte som nackdel, utan snarare som en tillgång: 

 
Man lär sig att leva i nuet på ett helt annat sätt, och det går inte att beskriva hur skönt 
det är att kunna leva i nuet faktiskt. Jag har varit väldigt mycket så att jag planerar, fixar 
och donar, om jag till exempel ska köpa hus i Frankrike när jag är 60 och så där. Så kan 
man tänka nu också, men det är drömmar på ett helt annat sätt och det är väl för, att man 
inte vågat hoppas på nån framtid. Nu är det mer att man kan uppskatta saker, för vad de 
är och det är faktiskt en stor vinst (Albins mamma).  
 

En annan oro för hur det skulle kunna bli i framtiden kunde motsägelsefullt nog uppstå 
genom det stödsystem som finns. Samhällets stödformer kunde i sig bidra till att 
förstärka tanken på handikapp, att det skulle komma att bli mer jobbigt längre fram 
vilket oroade: 

 
Att man har en sån här familj en gång i månaden, det känns också helt overkligt. Varför 
skulle vi behöva det? Hon är ju inte jobbig på nåt sätt. Allt sådant känns så främmande, 
men det vet man ju inte heller hur det blir sen… det blir säkert jättejobbigt allting 
(skratt) nej, det tror jag inte (Julias mamma). 
 

Andra kunde se framtiden an med stor tillförsikt. Frejs pappa kände till och med en 
nyfikenhet inför framtiden och en önskan om att få en bild av hur barnet skulle kunna 
utvecklas: 

 
Man skulle vilja se och träffa lite tonåringar. Jag har hört att morsan har träffat någon 
som stod och diggade och var skitcool med vattenkammat hår. Han var allmänt häftig, 
det tyckte han själv också, det är ju roligt. Det vore ju jättekul faktiskt att se hur dom 
blir (Frejs pappa). 

 

Andra förändringar som det nya föräldraskapet hade medfört 
Trots beskrivningarna om rädsla och oro menade de flesta att situationen också 
medfört många positiva förändringar. Det kunde upplevas som att den nya värld som 
hade öppnat sig var en värld som på många sätt berikade livet. Daniels mamma 
menade att hon blivit annorlunda genom den förståelse hon fått för personer med olika 
funktionsnedsättningar: 

 
När man ser handikappade och speciellt Downs syndrom-människor eller barn ute i 
samhället så känner jag en otrolig kärlek till dom. Jag vill helst gå fram till dom för jag 
känner en sådan samhörighet. Det har varit främmande och lite skrämmande för mig 

                                              
89 Gustavs pappa 
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förut, så att där har jag förändrats som person ganska radikalt. Jag tycker att det har 
berikat mitt liv, att jag kan känna så för andra handikappade människor (Daniels 
mamma). 
 

Lovisas pappa menade att han aldrig tidigare mått så bra som i den nuvarande 
situationen. Han menade sig ha fått en erfarenhet som var användbar i arbete och andra 
sociala sammanhang. Det handlade om att ”våga att bara finnas till”: 

 
Jag tycker att jag aldrig har mått så bra som jag gör idag. Jag är jättelycklig på alla sätt 
och vis och det har ju Lovisa bidragit till. Jag tänker bara positiva tankar. Det är sällan 
jag är sur och ledsen över huvud taget. Jag menar, om man jämför med hur det var när 
vi fick beskedet, för då mådde jag ju inte bra alls, men även innan. Jag tycker på något 
sätt att jag blivit starkare utav den här händelsen som jag har gått igenom. Jag kan 
använda det i massor av situationer, både i mitt jobb och privat, när andra vänner 
faktiskt upplever någonting tragiskt jobbigt.  

Jag har nog hittat en lite mjukare sida och just det här med att våga att bara finnas till 
kanske. Inte ens tystnad i samband med något jobbigt skrämmer mig och det har jag 
jättemycket nytta av på jobbet. Man kan säga att man själv har blivit än mer ödmjuk och 
man tänker till en extra gång, det vill säga att man ska bjuda på sig själv när man träffar 
barn som är lite avvikande. Jag tänker att det skulle kunna vara Lovisa eller det kommer 
att vara Lovisa om tio år eller om 15 år (Lovisas pappa). 
 

Särskilt fäderna berättade att nya mjukare sidor hos dem själva kommit fram. 
Samtidigt som nya sidor gjort sig gällande, var det också många fäder som särskilt 
nämnde att tidigare personlighetsdrag blivit förstärkta: 

 
Jag har alltid varit så här lugn, aldrig känt mig stressad direkt. Nu känner man sig 
tryggare på nåt sätt. Man har nog blivit starkare som person. Jag har alltid varit så där 
att det ordnar sig, men nu kanske det ordnar sig ännu lättare. Man tycker inte att saker är 
så himla viktiga, vissa saker har blivit annorlunda. Jag är mer skyddande och har mer 
tålamod. Det är ju familjen så klart som är viktigast. Det är dom ju ändå, men ändå mer 
(Oscars pappa). 
 

Upplevelsen kunde haft innebörden av ett ”reningsbad”: 
 
Man får slipa bort dom sämsta sidorna (Emmas pappa). 
 

Många av både mödrarna och fäderna var nöjda med den förändring som skett. Saras 
pappa sa exempelvis att han var stolt över hur han hanterat situationen:  

 
Jag hade inte velat vara utan det här, men den här sjukskrivningsperioden kunde jag 
vara utan. Jag känner mig nu som person jättenöjd. Jag är supernöjd med Sara, stolt 
över henne och stolt över att ha fått henne och tagit hand om henne. Det är ett barn som 
är väldigt speciellt och det är en situation som jag har klarat av. Jag känner mig stolt 
över hur vi har hanterat det. Jag kan inte se negativa grejer med Sara utan Sara generellt 
har varit positivt för mig. Ett positivt tillskott i familjen. Sen kan jag tycka att hon inte 
hade behövt ha Downs syndrom för hennes egen skull, men det är ju bara att acceptera 



 226

och hade hon inte haft det, så hade det inte varit som det är idag heller. Det är svårt att 
bedöma. Men som det är idag så är jag lycklig och tycker det är bra (Saras pappa). 
 

Det som blivit en erfarenhet, att livet inte alltid blir som man hoppats, hade gett en 
beredskap för att allt inte gick enligt planerna, samtidigt som föräldern kunde uppleva 
sig ha en ny styrka att möta det livet förde med sig: 

 
Förr om åren vet jag, när det inte blev som man själv ville, då blev man bara arg och 
ledsen och sen så var det bra med det efter en vecka och sen gick livet vidare. Så tänker 
man inte nu, utan man tänker mera på att det man planerar kanske inte blir så. Ja vad det 
än är, semester eller… ja, det kan ju vara allt möjligt.  Man har en beredskap för att det 
inte blir som man har tänkt. Jag är inte mer deppig. Gladare tror jag att jag känner mig. 
Och starkare, definitivt inte deppigare.  

Det goda är att man har en annan inblick i livet, att man inte är så naiv och att man 
kan säga ifrån lite mer, kanske inte säga ifrån mot vänner och föräldrar, det är väl mer 
som vanligt kanske, men just mot andra. Man har en bättre grund att stå på. Jag står för 
den jag är, förut har jag alltid velat vara nån annan, ja eller man ville ändra på sig eller 
man ville hellre göra så eller säga så. Men nu tar man ansvar för att man ska förändra 
sig och det kanske jag inte gjorde innan. Fast det kanske hör till föräldrarollen i sig, det 
är bara jag själv som kan förändra mig och jag kan inte ändra mig bara för att nån annan 
är så där, utan då får jag se till att göra det, bygga kunskap på ett annat sätt (Zakarias 
mamma). 
 

En annan förändring som både mödrarna och fäderna beskrev som en följd av det som 
hänt, var att andra svårigheter inte fick så stora proportioner: 

 
Det är väl oflyt som man får se det, att det hänt, men det är ju mycket gott med det 
också. Gott ska man inte säga, men man får en annan syn på livet och ibland blir 
smågrejerna mindre betydelsefulla faktiskt. Man märker att andra gnäller på skitsaker, 
som man själv inte tycker är så märkvärdiga. Man gnäller väl själv också, men jag tror 
man är lite vidsyntare på något sätt faktiskt. Det gör ju inte så mycket om man har lite 
ont i halsen, då kan man inte deppa ihop för det (Emmas pappa). 
 

Samtidigt som en förmåga att värdera det vardagliga hade uppstått, hade det även 
kunnat medföra att fördragsamheten med andras ”gnäll” minskat och att empatin på så 
sätt försvunnit: 

 
Jag känner att jag har blivit äldre snabbare, kanske mognare, men det kunde jag lika 
gärna ha varit utan. Det är snarare en belastning när andra beklagar sig över småsaker. 
På så sätt kan man säga att empatin försvunnit. Jag tycker det är rätt mycket gnäll, till 
exempel om barnen får vattkoppor, så låter det som om allt är så besvärligt. Det tillhör 
ju vardagen och småbarnslivet att barnen blir sjuka. Jag tycker att det är en vardag som 
man ska vara tacksam över att man har (Albins mamma). 
 

Ofta var dock mödrarna inte så positiva sina beskrivningar av sig själva och den 
förändring de genomgått. Sorgen kunde ligga kvar på ett annat vis hos dem. Det fanns 
en större tyngd. Sorgen upplevdes då ta mycket energi: 
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Jag är en helt annan person idag. Mer inåtbunden, inte alls det här glada, sociala alls. 
Sån upplever jag mig inte längre. Jag har dragit mig ifrån nästan alla mina vänner, för 
att jag orkar inte. Jag har några få kvar, mina bästa vänner. Om det beror på att Ida har 
Down eller om det beror på att dom vänner man har, har vuxna barn, det vet jag inte. 
Jag orkar inte för jag är så trött jämt. Jättetrött. Jag går och ältar alltihop hela tiden och 
tappar energi (Idas mamma). 
 

Att inte ha kunnat ta till sig sitt barn var en svår erfarenhet. Därför var den förändring 
som Saras mamma nämnde, kring sig själv som person, att hennes känslor för Sara 
förändrats, en positiv överraskning: 

 
Den största förändringen var att jag kunde ta till mig Sara först och främst. Det trodde 
jag inte att jag skulle kunna från början, nånstans kan man alltid göra det i alla fall, men 
jag var positivt överraskad av mig själv att jag orkade ändå (Saras mamma). 
 

Albins mamma menade, att händelsen inte medfört något positivt över huvud taget. I 
Albins fall var olyckshändelsen som drabbade honom i fosterlivet ett smärtsamt 
faktum. Händelsen hade inneburit att mammans gudstro försvunnit: 

 
På frågan om det här har inneburit något positivt kan jag svara, nej absolut ingenting. 
Jag skulle hyckla om jag sa, att min man och jag fått en bättre relation. Det kunde vi fått 
ändå. Jag kan säga att jag lärt känna många trevliga människor, men det skulle jag också 
gjort ändå.  

Jag tycker att det som hänt är djupt orättvist. Jag hade en tro på Gud innan, men när 
det här hände slutade jag tro. Man gör inte så mot barn. Det är klart att jag vet att det 
händer olyckor i världen och man kan komma in på hela teodicéproblemet om världens 
lidande men det är på ett annat plan. När det här hänt mig personligen så kan jag inte 
förlika mig med det. Jag träffar många andra som har det värre, men jag kan ändå inte 
på något sätt sympatisera med det som hänt. Jag kan inte se annat än att det är orättvist 
mot Albin. Han har själv inga problem. Han är en så oerhört positiv personlighet, men 
jag tycker det är svårt (Albins mamma). 
 

För andra var det en motsatt upplevelse ur religiöst hänseende. Emmas mamma såg 
barnets ankomst som en gudagåva: 

 
Emma har slagit undan benen på mig. Det har varit en utvecklingsprocess och på så sätt 
är det en mening med att hon kom. Jag kan ju se på mig själv idag och hurdan jag var 
då, eller bara för nåt år sen. Nu förstår jag ju –  idag ser jag det inte som ett straff utan 
som, ja, en gudagåva. Nu blir jag nästan religiös här, men jag tror nog att det är det ändå 
(Emmas mamma). 
 

Förändringar i förhållande till arbetslivet 
Både fäder och mödrar kommenterade förhållandet till sitt arbete. En del av fäderna 
hade varit rädda att det nya barnets ankomst skulle få negativa konsekvenser för 
arbetet, men konstaterade att så inte blivit fallet. För en del av föräldrarna hade 
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värderingarna förändrats på så vis att arbetet inte längre tog lika stor plats i livet. Det 
kändes inte lika viktigt att göra karriär eller ägna arbetet tid utöver det nödvändiga: 

 
Jag är en sån där som alltid måste göra nånting och det har väl efter Saras anländande 
ändrats lite. Det har varit en sån där prestationsgrej, allt ska vara så superbra och det 
behöver det inte vara längre. Lite så är det fortfarande men inte lika mycket. På jobbet 
har jag nog varit lite blind för, vad det är som är viktigt, att lägga nivån för saker, för 
vad som är lagom. Lagom är lite sämre nu för tiden, så jag tror att Sara har gett mig 
mycket positiva grejer, även om det varit rejäla smällar för att förändra sig (Saras 
pappa). 
 

Ett annat exempel är Viktors mamma som hade fått en liknande inställning. Hon hade 
varit yrkesverksam länge och haft en ansvarsfull position. Hon berättade om den stress 
som det medförde. Hon berättade också om en annan typ av stress, den stress hon 
upplevt under den första tiden tillsammans med tvillingarna. Den upplevelsen hade 
medfört att hon förändrat sina värderingar och sin syn på arbete radikalt. Hon kände 
sig – lugnare – och ville ägna familjen mer tid och kunde tänka sig en annan typ av 
arbete: 

 
Jag känner mig liksom lugnare… om man lever i en sån där värld där det bara snurrar 
på, det blir ju ständig stress, men den stressen har jag inte längre. Jag skulle gärna kunna 
tänka mig att vidga vyerna eller göra nåt helt annat, kanske sitta som kassörska nånstans 
eller vad som helst, bara inte tillbaka till gamla jobbet (Viktors mamma). 
 

Det kunde också medföra att föräldern ville utveckla sitt yrkesliv och göra något som 
kändes mera meningsfullt än det arbete hon eller han haft tidigare: 

 
Jag har ju blivit väldigt mycket så att jag vill jobba med handikappade också. Men 
många har sagt åt mig att ”du kan inte jobba med det, som har en hemma också”. Men 
jag tycker att det kan jag visst det. Om man tittar tillbaka på mitt liv för fem år sen, inte 
tyckte jag att jag skulle sitta här och ha ett handikappat barn och vara superintresserad 
av att jobba med dom, men det är så som det har blivit. Jag ska bli undersköterska till att 
börja med (Frejs mamma). 
 

Det gemensamma var att ur de nya värderingarna föddes en lust till förändring på 
yrkesplanet som innebar en fördjupning och ökad livskvalitet på något område – 
yrkesområdet eller något annat område. Oavsett vilket var det ändå inte arbetet som 
prioriterades i första hand längre utan familjen:   

 
Idag är det helt andra värden som är viktiga för mig, ja som det här med övertid och 
helger, det är heligt. Jag vill ha mer tid för familjen och mig själv, jag har försummat 
mig själv mycket, så egen tid helt enkelt. Jag tycker att jag ändrat mina värderingar och 
att det finns andra saker som är mer värda för mig än tidigare, familjen är mera värd än 
nånting annat, att familjen ska må bra, att den kommer i första hand och det andra får 
komma sen (Saras pappa). 
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Förändringar i äktenskapet 
Angående relationen i äktenskapet menade flera att det varit en stor påfrestning, men 
inte så att det föranlett föräldrarna att gå skilda vägar. Ett av paren i studien hade 
separerat, men de trodde inte att det berodde på att dottern Emma gjort entré. De 
familjer som hade fått barn med befarad hjärnskada beskrev hur de haft en särskild 
påfrestning på förhållandet. Antingen kunde det sammanfoga parterna: 

 
De här beskeden skapade en distans mellan mamma och pappa och barn. Nu blev det ju 
snabbt bättre för oss men… Vi är vänner som fått två småbarn under de här åren. Vi 
båda är friska, båda har samma jobb, kunnat studera och jag har lyckats avancera. Jag 
tycker det är jätteduktigt. Otroligt faktiskt. Så här i efterhand förstår jag inte hur det har 
gått till. Om vi har klarat det här, vad finns det då som vi inte skulle klara? Så kan jag 
känna och det är väl det som håller ihop vårt äktenskap (Albins mamma). 
 

eller skapa avstånd: 
 
Det finns väldigt lite ork till varandra och till hela familjen. Visst man ser att vi har den 
problematiken att pappan känner att det är tre mot en, att det är barnen och jag och han 
vid sidan om och att han inte når oss. Det är den problematiken och det är ju typiskt för 
normala familjer också, men det blir ju ännu mera…(Annas mamma). 
 

Föräldraskapets ökade krav  
Barnets utvecklingstakt utgjorde en skillnad med andra barn som kan sägas tillhöra 
föräldraskapets ökade krav. Julias mamma berättade exempelvis om den olikhet hon 
upplevde mellan sina barn. För storebror var det som att:  

 
… allting bara sköter sig självt på nåt sätt, det är klart dom behöver hjälp dom också 
men, det är ju det här att krypa och gå och allting bara kommer (Julias mamma). 
 

Både den långsamma utvecklingen och den mentala utvecklingsnivån kunde ställa 
höga krav på förälderns tålamod. En känsla av otillräcklighet kunde uppstå genom 
högt ställda förväntningar och krav på sig själv att fungera ”på topp”. Att exempelvis 
känna att tålamodet inte räckte till kunde bli en stor besvikelse. Frejs pappa beskrev att 
han inte var så förändrad i sin attityd som han själv förväntat sig. Han önskade sig mer 
tålamod med sonen och berättade: 

 
Jag vet inte om jag förändrat mig. Det har man ju säkerligen. Det fortsätter man ju göra 
hela livet, men jag får fortfarande panik när han skriker. Därför vet jag inte hur mycket 
jag förändrat mig, men panik får väl alla mer eller mindre. Min sambo har lärt sig att slå 
dövörat till, men jag blir så ledsen när Frej bara skriker och skriker. Då känner man sig 
så dum, för att man inte kan få honom att sluta. Man försöker allt. Det är väl så med 
vilket barn som helst, men sedan är det det, att utvecklingen ligger lite senare för Frej. 
Ibland när man blir frustrerad på sitt barn – det finns ingen man kan bli så arg på som 
sitt eget barn tyvärr, men så är det – och när man blir riktigt arg, då kan man säga: 
”jävla mongo” och sen bara: ”men va´ fan gör jag?”.  
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Sedan börjar man tänka: ”varför säger jag så där för”. Det var nån gång när min sambo 
gick ut, nu på senare tid och Frej blev liksom så här: ”var är mamma?”. Då skrek han 
faktiskt i två timmar och det gick inte att trösta honom. Det var inte det här ”uäää, 
uäää”, utan det här höga gälla som bara skär genom hjärta, ben och själ och märg. Han 
bara skrek och skrek och jag försökte med allt, allt jag bara kunde komma på. Till sist 
blev jag bara så frustrerad – jag hade kunnat börja gråta – och då tänkte jag: ”jävla 
mongo” och då kom skuldkänslorna.  

Jag blev fruktansvärt ledsen och besviken på mig själv. Sedan tog jag upp honom: 
”öh förlåt, förlåt”, men han slutade inte tjura för det. Han bara skrek i en timme till 
ändå. Så fort min sambo gick igenom dörren blev han jättelugn och snäll och då blev det 
så här: ”åh, jag är en dålig förälder, jag tycker mitt barn är ett mongo”. Det är ju bara för 
att man blir ytterst frustrerad. Man känner sig så fruktansvärt hjälplös och blir så 
fruktansvärt självkritisk: ”klarar inte jag det här? Klarar jag ingenting?”. Och då blir 
man ledsen. Jag tror faktiskt att det är normalt, men så tänker man: ”är det nåt fel på 
mig? Varför blir jag så här? Så här blir nog inte andra föräldrar”. Men jag tror nog alla 
blir det förr eller senare. Man blir skitförbannad! (Frejs pappa). 
 

Att barnen kunde vara tålamodsprövande på olika sätt var en delad upplevelse hos 
flera föräldrar: 

 
Man märker ju att vissa saker inte går in. Sitt ner i barnstolen, det har jag sagt 8000 
gånger och det funkar fortfarande inte, så med vissa grejer är det trögt. Vissa grejer 
snappar hon direkt, men andra saker går helt enkelt trögt, men jag är stolt över Sara, det 
är en tipptopptjej (Saras pappa). 

Och: 
Det roligaste med Emma är väl alla framsteg hon gör. Det är nästan varje dag man ser 
någonting. Hon börjar tala hela meningar. Hon kan berätta vad hon har gjort, teckna 
eller prata, så visst är det mycket glädje. Hon är duktig, det går bra för henne. Sen är 
hon förbannat tjurskallig och man blir ju vansinnig (Emmas pappa). 
 

Detta visar på de extra påfrestningar föräldern fick uppleva när det fanns ett 
begåvningshandikapp.   

 
Föräldrarna uttryckte ofta tacksamhet över de stödinsatser i samhället som finns att 
tillgå. Idas pappa uttryckte att de hade fått hjälp på ett enkelt sätt: 

 
Det här kanske låter konstigt men ska man ha ett barn med handikapp så ska man ha ett 
med Downs syndrom. Ja, det kanske låter dumt, men så ser jag det i alla fall för allting 
går ju lätt, man får vårdbidrag och hela köret, alla vet vad Downs syndrom är (Idas 
pappa). 

 
Även om så var fallet upplevdes vanligen kontakter med exempelvis kommunens 
handläggare, Försäkringskassan och med personal i förskola och skola som ökade krav 
i föräldraskapet. Det kunde ofta upplevas som en kamp, antingen för att få gehör för 
omfattningen av barnets skada eller för att barnet skulle bedömas utifrån sina 
förutsättningar och inte utifrån bilden av diagnosen. Flera föräldrar upplevde att det 



 231

var svårt att beskriva situationen så att handläggarna kunde förstå. Det handlade om att 
kunna formulera sig på rätt sätt och ”lägga sig på en viss nivå”: 

 
Det finns ingen annan i Annas ålder med så grav skada. Man blir inte trodd, man 
normaliseras fortfarande. Man har föräldraansvar, för barnet är så litet. Dom tänker inte 
på individen och fallet i sig, utan dom går en väg enligt några konstiga regler och du blir 
inte hörd. Det blir så väldigt smärtsamt, för du blir inte trodd. Och det har varit det 
värsta: ”är det bara jag som upplever henne som så himla handikappad? Är det 
verkligen sant?” För dom tror inte på mig. Är det bara jag som tycker att jag hinner 
ingenting, att hon tar så mycket tid? (Annas mamma). 
 

Mammans upplevelse var att hon blivit bemött som en i mängden trots att det inte 
fanns så många barn med den typ av funktionsnedsättning det gällde. Hon bemöttes 
med inställningen att det tillhörde normalt föräldraansvar att ta hand om ett litet barn 
även om barnet hade en hjärnskada, men upplevelsen var att det inte gick att beskriva 
hur det egentligen var. För Annas mamma blev det mycket komplicerat. Om hon 
beskrev Annas alla svårigheter var hon rädd att hon inte skulle betraktas som en bra 
förälder. Hon var rädd att inte bli ansedd som kapabel om hon beskrev situationen 
utifrån sitt eget perspektiv: 

 
Sånt är himla jobbigt! Man blir inte trodd och man måste fundera när man berättar om 
henne: ”överdriver jag nu?” Fast det är tvärtom. Man säger egentligen inte hur det är, 
för man är så rädd att någon skulle tro att jag inte vill ha henne, att jag inte tar hand om 
henne för att det är så himla jobbigt. Man är väldigt rädd att man skulle förlora henne, 
att någon skulle säga: ”du är inte kapabel att ta hand om henne”. Det är en jätterädsla att 
någon skulle säga ”Du klarar inte det här” (Annas mamma). 
 

I upplevelsen av att inte bli trodd tyckte Adams pappa att han måste vara extra tydlig 
när han beskrev sitt barns svårigheter: 

 
Med barn som inte har funktionshinder håller man fram det positiva. Då berättar man ju 
hur duktiga de är att: ”nu har dom lärt sig gå och nu har dom gjort det och nu har dom 
sagt si och nu har dom sagt så”. Jag vill också berätta kring Adam hur duktig han är, 
men i just dom här myndighetskontakterna har det inte någon betydelse. Då måste jag ta 
fram det värsta och gärna förstärka det på något sätt så att dom förstår. Dom har väldigt 
många gånger svårt att förstå både hur det är att vara den funktionshindrade i sig men 
också att vara den här föräldern som ska åstadkomma den här hjälpen som Adam 
behöver (Adams pappa). 
 

Oavsett om föräldern mötte gehör eller ej var själva ansökningsförfarandet svårt. Att 
ansöka om vårdbidrag eller assistanstimmar krävde att föräldern beskrev barnets 
svårigheter och det merarbete som det innebar.  Det stred därför mot föräldrauppgiften 
i sig som vanligen betyder att hålla barnet högt, det vill säga framhålla barnets 
förmågor och förtjänster. Det uppstod då en inre konflikt, en känsla av att förneka 
barnet – ett förräderi, ett svek: 
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Det var också väldigt svårt i början att sätta sig ner och skriva ansökan om vårdbidrag. 
Jag vet att jag grät över datorn, när jag bara lyfte fram det som var negativt. Det kändes 
som att jag utelämnade Adam, honom som individ som jag älskade så oerhört mycket 
och som jag kände så starkt för och ville hjälpa på alla sätt. Det känns så fortfarande.   
Det känns som att man – inom citationstecken – förråder hans personlighet. Jag gör inte 
så med de andra barnen. Hans handikapp måste ibland användas som en slags 
murbräcka för att komma fram och få förståelse för att man har ett särskilt behov. Han 
blir ett stort funktionshinder bara, men han är ju en individ som kommuninnevånare, 
men med särskilt behov av stöd för att få möjlighet att leva ett drägligt liv (Adams 
pappa).  

 
Annas mamma löste problemet genom att skriva på natten i ensamhet: 

 
Det är det som vi pratat mycket om med andra nya föräldrar, det är så väldigt jobbigt, 
den här energin som man lägger ner på att beskriva dessa hemska historier. Tänk om 
man använde den energin mot barnet, det är otroligt... Jag märkte att jag brukade skriva 
alla dessa brev på natten när alla hade gått och lagt sig. Det var otroligt jobbigt! Dels 
skulle du lägga dig på en viss nivå och sen skulle du börja skriva och tänka och skriva. 
Det gick ju flera timmar och sen var ju natten förstörd därefter (Annas mamma).  

 
Upplevelsen av svek blev större när barnet under dagtid fanns närvarande: 

 
Jag såg ju henne! Jag svek henne, tycker jag. Det gjorde jag (gråter) (Annas mamma)90. 
 

I andra sammanhang gällde det istället att framhålla och beskriva barnets förmågor på 
ett tydligt sätt. I mötet med ansvariga för skolplacering eller dylikt var föräldrarna 
oroliga för att de skulle få strida för att barnets kompetens skulle bli synlig. Rädslan 
bestod exempelvis i att barnet per automatik skulle bli placerad i förskola och skola 
med diagnosen som utgångspunkt, inte efter vad barnet som individ klarade av. 
Lovisas pappa uttryckte det som en oro att flickan skulle ”nischas”. När hon fått plats i 
en förskolegrupp med ett litet antal barn menade han ändå att det var ”precis så 
normalt” som det kunde och skulle vara:  

 
Vi har sagt och bestämt oss för, vi ska inte fokusera på det som kan komma med Lovisa, 
det är ingen idé att gå omkring att hänga läpp idag över att hon kanske inte kommer att 
klara av en normal skola, det är bara en förhoppning. Det som är jätteviktigt för oss, det 
är att hon inte redan nu ska börja nischas och hamna med bara lika barn som sig själv 
utan vi vill att hon ska vara på ett normalt dagis, vilket hon är. Det finns sex stycken 
helt normala barn där utav åtta. Det är precis så normalt som jag tycker att det ska vara 
(Lovisas pappa).  

 
Zakarias’ mamma menade att en särskoleplacering var att ”gå den lätta vägen”. Hon 
hade en rädsla att det skulle behövas strid för att pojken skulle bli sedd utifrån sina 

                                              
90 Annas mamma sökte hjälp i form av assistanstimmar men fick avslag.   
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egna förutsättningar. Hennes första upplevelse från habiliteringen var just sådan (som 
tidigare nämnts) att en del av de professionella utgick från diagnosen snarare än från 
gossen som person: 

 
En kollega som har en pojke som har problem har fått kämpa för att få en diagnos. Vi 
behöver inte kämpa för att få en diagnos. För oss kan det mera handla om att övertyga 
någon som har hand om beslut. Det är ett annat sätt att se på det, man behöver inte 
kämpa för att han ska få hjälp, han får hjälp om han behöver det, men man får kanske 
kämpa för att han ska få vara i det vanliga systemet (Zakarias’ mamma). 
 

En annan oro som föräldrarna gav uttryck för och som avsåg mötet med professionella, 
gällde hur barnet skulle bli omhändertaget i förskola och skola. Några mödrar beskrev 
hur de utvecklat ett förhållningssätt i samvaron med barnet. De önskade att de profes-
sionella skulle kunna anamma deras sätt. Annas mamma hade erfarenhet av att vara 
hemma med Anna och av att det blev helt tyst i deras samvaro. Mamman hade blivit 
medveten om detta och hade därför bestämt sig för att benämna allt hon gjorde, så att 
Anna skulle vara omgiven av ”småprat”. För Annas mamma uppstod en oro att 
personalen på förskolan skulle gå i samma ”fälla”, att tystna därför att Anna gav så 
liten respons:  

 
Nu har jag en sak som jag blivit orolig för och det är ju att det är väldigt tyst. Jag vet 
inte hur personalen... Det är ju vanligt att det blir tystare och tystare när det är tyst, helt 
utan att man tänker för man får inget tillbaka. Man måste prata hela tiden om saker och 
ting runt omkring och om vad man gör (Annas mamma). 
 

Beatas mamma hade lekt mycket med Beata och medvetet ”översatt världen” genom 
att benämna föremål och händelser som Beata inte kunde se. Hon hoppades inför 
förskolestarten att personalen skulle uppfatta Beatas behov av stöd och ge det på ett 
smidigt sätt:  

 
Jag vill att Beata ska kunna leka och samspela mycket med andra barn och att den 
personen91ska kunna gå in och vara ett barn med henne. Man måste ju översätta allting 
åt henne och försöka göra det lite smidigt (Beatas mamma). 

 
Mamman hade blivit oroad att det skulle bli träning istället för lek i förskolan då den 
person som skulle arbeta som resurs hade föreslagit att ta bort dockvrån. Detta är 
också ytterligare ett exempel på hur föräldern sökte det lustfyllda för sitt barn, hur 
föräldern hade en tanke att det gick att väva in träningen i den vanliga lekfulla 
samvaron: 

 
Det ska vara roligt på dagis, det ska inte vara träning. Hon som arbetar som resurs sa: 
”jag vet inte om jag ska ha dockvrån kvar, för då blir det ju jag som får sitta och vara en 

                                              
91 resursen i förskolan 
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kaffegumma”. Då undrar man ju, har hon förstått någonting om sin uppgift som resurs. 
Men det kanske blir jättebra, men det var ändå en stor besvikelse (Beatas mamma).  
 

Hos föräldrarna fanns också en känslighet för hur omgivningen i övrigt förhöll sig. 
Hur barnet blev betraktad av den närmaste omgivningen påverkade också föräldra-
skapet och var därför en aspekt som också kan sägas höra ihop med föräldraskapets 
ökade krav. I hemmet var barnet, som nämnts, en tydlig individ som fungerade efter 
sina egna förutsättningar och smälte in. När upplevelsen var att barnet också smälte in 
i förskolan medförde det att barnet inte upplevdes som ”handikappad” och 
föräldraskapet blev därmed som ett vanligt föräldraskap. Inte heller föräldern behövde 
känna sig annorlunda i en miljö där barnet inte betraktades som annorlunda:  

 
När jag hämtar så känner jag mig nästan som en vanlig förälder! Faktiskt! Det är nåt 
som dom ska tackas för. Att förmedla det, tycker jag är väldigt duktigt gjort. Dom 
berättar: ”idag har han gjort det och det och idag var han jätteduktig, då sprang han upp 
och väckte de andra” och så skrattar dom så där liksom… Det är som en oas där att få 
hämta honom, jag går rak därifrån också precis som jag gick från Spädbarnsverk-
samheten (Hugos mamma). 
 

För en del kunde förskolan istället vara en sådan miljö där kontrasterna blev så stora 
att funktionsnedsättningen blev tydligare än i annat fall. Så blev det för Beata som är 
blind. Beatas mamma kände sig utanför genom sitt ”handikappade barn”, samtidigt 
som Beata inte upplevdes ”handikappad” när hon var i Händelseriket. Där smälte 
Beata in och Händelseriket blev till hjälp för mamman. I förskolan blev Beata däremot 
”handikappad” genom hur miljön var utformad, vilket också påverkade mamman i 
hennes upplevelse av utanförskap. Här framträdde det relativa handikappbegreppet 
med all tydlighet: 

 
För övrigt tycker jag att Händelseriket har hjälpt mig jättemycket. Man känner sig så 
utanför när man har ett handikappat barn. Beata är ju inte handikappad, fast ändå så är 
hon ju det. Det kändes när man kom till sin egen förskola (Beatas mamma).   
 

Känslor i nuläget 
Föräldrarna var fyllda av många olika slags känslor. I följande avsnitt ges endast ett 
par exempel på hur tankarna och känslorna kunde röra sig kring barnet. För en del 
hade livet blivit sådant att det var omöjligt att tänka sig en tillvaro utan barnet. Ett 
exempel är Idas mamma som beskrev hur beskedet hade rivit upp ett sår, men hur det 
så småningom var dottern som stod för det positiva som situationen medförde: 

 
Det känns som ett stort sår. Det är inga småsår. Det är ett stort hål. Genom att det har 
hänt, genom hur jag har blivit bemött och genom att livet aldrig kommer att bli normalt, 
fast vad är normalt, det vet vi ju inte heller riktigt. Vi är ingen vanlig Svensson-familj 
längre. Det är vi inte. Det är ju bara att hon finns som är det positiva (skratt) det måste 
man ju ändå säga. Jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan henne. Det skulle jag inte. 
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Det skulle vara jättekonstigt. Jag skulle inte ens kunna föreställa mig henne om hon 
varit normal så att säga, fast hon är inte onormal i mina ögon idag (Idas mamma). 
 

Adams pappa gav uttryck för att det emellanåt kunde finnas en önskan om att barnet 
inte skulle finnas: 

 
John Lennon sjöng “There are no problems, only solutions”, lite den attityden har jag, 
men det har funnits tillfällen då jag önskar att det här inte hade hänt, flera tillfällen där 
jag inte skulle vilja att Adam levde – i min fantasi. Jag älskar ju honom som person 
oerhört mycket, men hans handikapp kan jag vara utan. Det kommer i perioder, någon 
gång då och då. Det är en tanke som man skämdes för i början, men nu när jag pratat 
med andra föräldrar har jag insett att dom också tänkt så. Jag tycker inte att det är 
konstigt, dom tankarna måste få komma också, om dom finns där. Inte ska jag skämmas 
för det, jag älskar honom ändå, även om jag kan tänka så ibland (Adams pappa).  
 

Sammanfattning och diskussion  
Gemensamt för både mödrar och fäder var att det nya föräldraskapet kommit att 
innehålla mycket oro och rädsla. Samtidigt berättade föräldrarna om lärorika erfaren-
heter och om hur de gjort omvärderingar i livet. Oro långt in i framtiden medförde ett 
kort tidsperspektiv. Att leva i nuet blev konststycket som utmanade, men berikade. 
Situationen innebar ett svårt besked men också medfört glada upptäckter. Det kunde 
vara glada upptäckter om vem barnet var, över utvecklingen och över hur föräldern 
själv kunnat hantera situationen. Den utveckling som skedde var en källa till stor 
glädje, men den var också så långsam att den samtidigt kunde medföra stor oro.  

 
Flera föräldrar beskrev hur de personligen förändrats genom det som hänt. Många 
fäder berättade om mjukare sidor, mödrar beskrev att de blivit gladare, starkare och 
självständiga men även sorgsnare och mindre sociala. Någon kände mer empati och 
någon mindre än tidigare. Flera beskrev förändringar i förhållande till arbetet på så vis 
att omvärderingar skett om vad som upplevdes viktigt. Familjens betydelse hade ökat 
för de flesta, vilket uttrycktes särskilt av fäderna. Fädernas beskrivning anknyter till 
hur föräldraskap över huvud taget förändrar män, enligt Plantin (2001). Men det är 
rimligt att anta att föräldraskap i förening med ett svårt besked medförde en varse-
blivning av egna ”djup” så att förändringen därför upplevdes än mer påtaglig. 

 
Att kraven på föräldrarna ökade när barnet hade en funktionsnedsättning är utom 
diskussion. Det kunde vara både egna inre krav och barnets omvårdnadsbehov som 
ökade kraven på ett gott föräldraskap. Inte minst kunde de egna kraven vara höga 
genom att föräldern inte visste vad som förväntades i föräldraskapet, kände skuld eller 
ville kompensera barnet. Till föräldraskapets ökade krav hörde också anpassningen till 
barnets utveckling och den ovisshet som fanns hur framtiden skulle gestalta sig.  
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I mötet med olika professionella inom samhällets stödsystem, förutom habiliteringen92, 
blev det tydligt hur föräldrarna fick föra en kamp, en kärlekskamp, som också kan 
betraktas som ett utökat krav. Att exempelvis ansöka om vårdbidrag var en svår, mot-
sägelsefull uppgift. En av föräldraskapets uppgifter är att framhålla det positiva hos 
barnet och hålla barnet högt (Jämför exempelvis Stern, 1985). När föräldern istället var 
tvungen att beskriva barnets svårigheter och merarbetet i föräldraskapet upplevdes det 
som ett svek mot barnet. I en annan situation, exempelvis inför en skolplacering, 
handlade det om att påtala barnets förmågor. I förskola/ skola blev det också förälderns 
uppgift att ”se till” att barnets behov blev tillgodosedda och att barnet kom till sin rätt. 
Föräldrarna fick balansera mellan att framhålla barnets svårigheter och beskriva barnet 
utifrån sina förtjänster. Det var en kärlekskamp som handlade om att nå fram och finna 
acceptans dels för situationen dels för barnet. 

 
Beskedet hade föräldrarna velat vara utan, men vanligen inte barnet. I samvaron tog 
barnet plats framför eller mitt i sorgen och började skjuta undan den. Barnet 
separerades från beskedet, diagnosen och sorgen. Det fanns därför utrymme för både 
sorg och glädje! Den eventuella frågeställningen kan därför sägas vara utbytt till ett 
påstående som lyder: Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans.. 

                                              
92 Om habiliteringen handlade kapitel 12 och har därför inte tagits med här 
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15. Avslutande diskussion 
 
 
 
 
I detta avslutande kapitel följer några tankar och reflektioner kring lek i förhållande till 
träning, den specialpedagogiska rollen, några metodologiska reflektioner och en 
avslutande reflektion.  
 
”Att vara” kontra ”att göra” 
Föräldrarna, i synnerhet mödrarna, beskrev hur de rörde sig mellan två varanden. Det 
ena var ”att vara” och det andra” att göra”. Hos mödrarna fanns en intuitiv känsla för 
att detta ”att vara” eller att ”bara vara” hörde till och skulle prägla den första tiden med 
det lilla barnet. Samtidigt fanns ofta oron att något måste göras. Ett tema i framför allt 
mödrarnas berättelser var träning. Träning fanns i såväl utsagor som kunde relateras 
till kategorierna Bilden av det nya föräldraskapet, Beskrivning av det verkliga 
föräldraskapet som till Det inkännande föräldraskapet. Båda sätten att vara kunde 
verka störande för varandra. Hur de professionella förhöll sig kunde göra situationen 
än mer komplex. I bästa fall hittade föräldern ett sätt att förena de två varandena. 

När visionen i föräldraskapet förvandlas till situation uppstår ett behov av åtgärd 
och för detta krävs handlingskraft. Detta kan förklara föräldrarnas behov av att ”att 
göra”. Det kan även höra ihop med det lidande som blivit uppenbart. Föräldern lider 
med sitt barn och med sig själv och har ett behov av att göra något omedelbart. 
Professionella tillhandahåller olika råd, därför att ingen, varken föräldrar eller 
professionella, står ut med att se och möta lidande. Med Ricoeurs (1993) beskrivning 
av människans sätt att vara såsom lidande och handlande ansluts därför handlandet till 
lidandet. Att handla blir ett naturligt sätt att hantera den situation som är. Föräldrarna 
ville göra någonting konkret för att hjälpa barnet så mycket som möjligt, men troligen 
också för att förändra situationen, för att hitta en väg ut ur den. Att träna blir ett sätt 
”att göra” något. När aktiviteten – att göra – var det primära, blev träning inte störande 
i samvaron med barnet, utan en nödvändig väg. En väg som gav hopp.  

Flertalet föräldrar beskrev tvärtemot och även samtidigt hur de kände att de varken 
kunde eller ville göra de övningar med barnet som professionella föreslog, särskilt inte 
när barnet var nyfödd. Då ville de ”bara vara”. De ville bara vara föräldrar istället för 
att hålla på med träning. Då de samtidigt var beredda att göra allt som gick att göra för 
barnets skull, blev därför deras hållning till frågan om träning mycket ambivalent. 

Det var främst en fråga för mödrarna och en förklaring till detta kan vara den roll 
som mödrarna vanligen hade. Det var de som var hemma med barnet inledningsvis och 
därför hade ansvar för den direkta omvårdnaden, där barnets träning också kom in som 
en del i den dagliga samvaron. En annan förklaring skulle kunna vara den känsla av 
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skuld som mödrarna ofta bar på. Genom arbete och träning skulle skulden kunna 
kompenseras och bli ett sätt att vara en ”god förälder”.   

Med utgångspunkt i Knutsdotter Olofssons (Olofsson, 1987), Winnicotts (1991; 
1997) och framför allt Gadamers (1997) beskrivning av vad lek är, av lekens sätt att 
vara, går det att finna en förståelse för varför det finns ett så påtagligt behov av att 
”bara vara” i samvaron med ett litet barn. Det förklarar också indirekt varför det kan 
finnas svårigheter med att rymma träning i det tidiga samspelet. Frågan om det är 
möjligt att göra träning till lek får också ett svar. 

 
Att leka kontra att träna 
Både Winnicott (1991) och Stern (1995) menar att föräldern under den första tiden 
efter ett barns födelse vanligen är i ett särskilt sinnestillstånd, och har ett särskilt sätt 
att Vara för att möta det lilla barnet där:  

 
Varandet är början till allting, utan vilket göra och bli föremål för handling saknar 
betydelse (Winnicott, 1991, s. 23).  
 

I det dialogiska sättet att vara (Jämför Buber, 1994) finns inriktningen på det lilla 
barnet på ett särskilt vis. Det handlar om att hitta en rytm i tillvaron och om att lära 
känna varandra. Ömsesidighet, lek, humor och glädje är en del av det tidiga samspelet. 
Det betyder inte att samspelet är detsamma som lek, utan att föräldern i det öppna 
sinnestillstånd som utmärker det tidiga föräldraskapet är inriktad på lek (Olofsson, 
1987). Det tidiga samspelets sätt att Vara liknar också mycket lekens eget sätt att Vara, 
ett sätt där man förlorar sig och går upp i det man gör (Winnicott, 1991). Själva ordet 
samspel anger också att det handlar om spel/lek. Liksom leken liknas vid en dans 
(Gadamer, 1997) liknas ofta också det tidiga samspelet mellan förälder och barn vid 
dans (Risholm Mothander, 1994). Den rörelse fram och åter som leken präglas av, kan 
också sägas prägla samspelets rörelse. Sättet att vara med barnet, hur föräldern 
kommunicerar med det lilla barnet, sker i en böljande turtagning fram och tillbaka där 
föräldern är öppen för barnets olika svar och behov (Winnicott, 1991). 

 
Om lekens sätt att Vara, skriver Gadamer (1997), att den som leker befrias från krav 
på initiativ, därför att leken går som av sig själv. Om lekens sätt att Vara överförs på 
det tidiga samspelets sätt att Vara skulle det innebära att förälder och barn är 
tillsammans på ett kravlöst sätt, ”befriad från krav på initiativ”.  Att vara befriad från 
initiativ skulle i den meningen inte betyda en frånvaro av praktiska sysslor för 
föräldern, inte frånvaro av initiativ i omsorgen som gäller mat, sömn och annat utan 
frånvaro av initiativ i samspelet, i den direkta kontakten och kommunikationen. Men 
hur stämmer det? Är inte det tidiga samspelet fyllt av initiativ? Ovan konstaterades 
också att föräldern tar både sin och barnets tur och övertolkar vad barnet 
kommunicerar och måste inte detta betraktas som initiativ?  
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Svaret blir att det inte är att betrakta som initiativ som är kravfyllda och ansträngande 
när det sker i ett samspel, för det som sker på lek – eller i ett samspel – är inte 
ansträngande om definitionen av lekens sätt att Vara också används på det tidiga 
samspelets sätt att Vara. Då går det lätt som en dans! Initiativ blir kravfyllda när de är 
utifrån kommande krav. Initiativ i ett samspel är också beroende av respons, därför att 
det är ett (sam)spel. Föräldern är beroende av att få någonting tillbaka i samspelet och 
det förklarar också varför det blir tungt om så inte sker. 

 
Att leken går som av sig själv och därför utförs utan ansträngning beror på att lekens 
rörelse fram och tillbaka saknar ändamål och avsikt, skriver Gadamer. Innebörden av 
detta är att träning inte ryms i leken och inte heller kan vara lek, därigenom att lek 
definieras som något utan mål medan träning alltid har ett mål. Träning tillhör den 
värld som Gadamer menar är ”bestämd av ändamålens allvar” (s. 79) och har en 
”förbindelse till det allvar” (s. 80) som är målet för träningen. När barnet har en 
funktionsnedsättning blir det uppenbart att träningen har en klar förbindelse till det 
allvar som funktionsnedsättningen är och innebär och som träningen är avsedd att 
förbättra. Själva förbindelsen till allvar kan leda bort från spelet/leken: 

 
Det är bara spelandets allvar, som låter spelet helt vara spel, och inte förbindelsen till 
det allvar, som leder bort från spelet. Den som inte tar spelet på allvar fördärvar det 
(ibid.). 
 

Detta skulle kunna sammanfattas som att träning har ett annat sätt att Vara än lekens 
och det tidiga samspelets sätt att Vara. Det skulle också kunna vara förklaringen till att 
föräldrarna intuitivt värjde sig för träning, då det inte överensstämde med det tidiga 
samspelets sätt att Vara och inte heller med lekens sätt att Vara.  

Utifrån resonemanget ovan betyder det att träningen också skulle kunna ”leda bort” 
från (sam)spelet. Det finns en risk att barnet blir ett objekt och inte en samspelspartner. 
Föräldern blir inte heller en partner utan någon som står utanför med ett mål och en 
avsikt. Även den träning som syftar till kommunikation kan, motsägelsefullt nog, 
istället leda bort från den kommunikation som på ett genuint sätt är på väg att grundas 
i det tidiga samspelet. Träningsförslag kan då upplevas som ett intrång i det som 
föräldrar och barn tillsammans försöker inrätta. Barn och förälder behöver, med 
Ricoeurs (1992) ord, få mötas i en autentisk ömsesidighet, i ett Vara som inte blir stört 
av utifrån kommande krav. Föräldraskapet i sig innehåller kvaliteter som ingen metod 
kan ersätta, i varandet utvecklas samspelet och leken och därmed möjligheten till att 
lära på andra områden. I tilliten till föräldern och andra människor runt omkring och i 
lusten och leken skapas en trygghet hos barnet som utgör basen för fortsatt lärande och 
utveckling. Därför behöver detta ”att vara” värnas om. 

När diagnosen skymmer barnet, kan barnet vara eller tillfälligt bli ett objekt. Initialt 
stod diagnosen ofta i vägen i mötet med barnet. Under vissa tider och omständigheter 
kunde det också hända att funktionsnedsättningen kom i förgrunden. Detta kan 
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förklara känslan av att något måste göras. För professionella – och föräldrar – gäller 
det att för barnets skull uppmärksamma och se till att råd, träningsförslag och olika 
åtgärder inte gör barnet till föremål för åtgärd så att barnet blir – eller förblir – 
betraktat som ett objekt. Det blir därför en balansgång för professionella att möta 
föräldrar, att kunna uppfatta föräldrarnas behov och önskemål och förstå vad föräldern 
behöver i ögonblicket och samtidigt ha fokus på barnet, vad barnet behöver. Om inte 
habiliteringens professionella finns där och möter upp med råd och förslag till åt-
gärder, när föräldern vill göra allt för att förändra situationen eller tillföra situationen 
något, finns det en risk att föräldern känner sig utan stöd och hjälp.  

Om professionella kommer med förslag på övningar, när föräldern är inriktad på att 
”bara vara” med sitt lilla barn, kan det upplevas som ett direktiv och en pålaga, som 
föräldern inte orkar med, inte vill och intuitivt värjer sig emot. Det finns två risker 
förbundna med föreslagna åtgärder. Den ena är att det blir den professionella/e som 
”håller fast” vid diagnosen så att den fortsätter att skymma barnet. Den andra är att 
föreslagna åtgärder förmedlas eller uppfattas som om det skulle kunna gå att ”ta bort” 
funktionsnedsättningen.  

När träning bedöms vara nödvändig för barnets bästa, finns det, enligt föräldrarnas 
utsagor, vissa tillfällen och omständigheter när träning kan upplevas möjlig att utföra. 
Albins pappa beskrev att han uppskattade att få göra saker tillsammans med en 
sjukgymnast och Åsas mamma menade att det skulle vara lättare att gå iväg varje dag, 
det vill säga ha en avsatt tid utanför hemmet, än att själv träna hemma. Det betyder att 
det är möjligt att träna när träningen betraktas som en annan verksamhet skild från den 
samvaro som det tidiga samspelet och leken präglas av.  

Men träning behöver också ske på ett lekfullt vis om den ska vara möjlig att 
genomföra, enligt föräldrarnas utsagor. Trots detta är det viktigt att se lek och träning 
som olika sätt att Vara. Den fråga som Saras mamma hade om hur lång tid som var 
lagom för den träning hon kallade lek, visar att det som skedde inte var lek. Till lekens 
väsen hör att tiden upphör, man förlorar sig och då existerar inte frågan om vad som är 
lagom, vilket också skulle kunna vara förklaringen till hennes frustration. Att 
träningen blir en pålaga som inte hinns med, även om det finns tid, skulle också kunna 
förklaras av att träning är en helt annan sorts verksamhet, ett annat sätt att Vara som 
inte ryms inom ramen för det tidiga samspelet.  

Med detta resonemang följer ett stort ansvar för habiliteringens professionella. Det 
aktualiserar frågan om lämpligheten att föra in träningsmoment, som ska göras av 
föräldern, i det tidiga samspelet. Det betyder också att stöd till nyblivna föräldrar ofta 
behöver se annorlunda ut än till familjer med äldre barn. Bokningen av besök behöver 
en särskild reflektion. När förälder och barn försöker hitta en rytm, är det viktigt att 
den första tiden inte slås sönder av en mängd olika besök. Att vara inbokad och 
dessutom ha den primära känslan av att vara ålagd en mängd uppgifter är att bli 
berövad varandet, något som också måste tillskrivas professionellas ansvar att 
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motverka. Professionellas uppgift handlar därför om att varligt balansera mellan ”att 
göra” och ”att vara”.  

 

Stöd ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
De frågor som föräldrarna hade i mötet med de professionella sades vara: ”Hur kan 
man leva sitt liv?” och ”Hur ser du på mitt barn?” 

Den första frågan är en existentiell fråga som visar att föräldern behövde få nya 
bilder, hjälp att få hopp och en framtidstro och uppmuntran till samspel med barnet. 
Av professionella behövde barnet bekräftas på så vis att det var en välkommen liten 
person samtidigt som sorgen behövde sin bekräftelse. I upplevelsen av att ha blivit 
”utkastad från världen” behövde föräldrarna också bli mötta inom denna existentiella 
dimension. Det som föräldern efterfrågade, begärde och önskade kunde vara uttryck 
för ett djupare behov som kanske inte ens var formuleringsbart i ögonblicket. En 
tolkning är, som tidigare nämnts, att önskan om information kan vara önskan om 
vägledning, orientering, klarhet och mod att gå vidare. En önskan på ett mer 
existentiellt och djupare plan – ”håll i mig”, ”visa mig färdriktningen”, eller ”jag vill 
inte missa något”, ”inte en gång till känna: det skulle ni ha gjort”93. En sådan 
efterfrågan behöver därför inte bara handla om att vilja ha – att vara konsument – utan 
rör bemötande, hållande och hopp. Det betyder också att stöd inte handlar om ett 
sporadiskt stöd utan om ett hållande stöd, någon att – vid behov – luta sig mot, någon 
att dela tankar med som står stadigt fast, någon som finns utan att direkt efterfrågas av 
föräldrarna. 

Den andra frågan om hur barnet blir betraktat är också av existentiell art med 
innebörden: ”får mitt barn plats i världen?” ”Hur ser ni som är satta att arbeta med 
personer med funktionsnedsättningar på mitt barns möjligheter att leva ett gott liv?” 
”Är mitt barn värt att satsas på?” Med denna fråga följer en uppenbar risk och 
frestelse. Min erfarenhet är att frågan ibland besvaras med mätmetoder och 
bedömningar med innebörden: ”Det här är brister, det här kan/ska vi träna upp”. Svaret 
kan också vara: ”vi ska hjälpa till att ge ditt barn de allra bästa utvecklingsbetingelser 
som går att få”. Skillnaden kan tyckas hårfin och kanske svaret är mer sammansatt än 
så, men det som blir av betydelse här är att dessa två svar går att hänföra till olika 
traditioner, den ena av medicinsk och den andra av pedagogisk art. Den förstnämnda 
kan förenklat sägas vara inriktad på brist och den andra på kompetens.  

I vår tid har den medicinska diskursen fått en stor dominans och det är rimligt att 
anta att det också påverkar den syn på funktionsnedsättning som företräds av samhället 
idag. Frågan blir vilken tradition det specialpedagogiska perspektivet kan hänföras till?  

Atkins-Burnett och Allen-Meares (2000) menar att specialpedagogiken vuxit fram 
ur en medicinsk modell med inriktning på brist. Ett pedagogiskt och ett medicinskt 
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perspektiv behöver inte stå i motsatsställning, men den klassificering och diagnos-
ticering (Vehkakoski, 2007) som idag finns som ett diskursivt fenomen behöver få en 
motvikt. En specialpedagogisk hållning med inriktning på kompetens och förmåga 
måste komplettera den mer medicinska inriktningen. Det innebär fortfarande att 
medicinska omvårdnadsbehov ska bli tillgodosedda. Det som behöver beaktas är att 
den medicinska behandling som sker inom habiliteringens ram, under alla 
omständigheter, skiljer sig från den inom sjukvården, där det handlar om att bota. 
Inom habiliteringen handlar det om att medverka till att både utvecklingsbetingelser 
och förutsättningar för att kunna leva med det som hänt och med det som funktions-
nedsättningen innebär skapas. Det handlar om ett lärande och därför är många av 
habiliteringens frågor av pedagogisk art.  

Detta aktualiserar även frågan vilken pedagogisk grundsyn som är styrande när det 
gäller handikapp i allmänhet och begåvningshandikapp i synnerhet? Det blir en 
skillnad i förhållningssätt, om barnet betraktas som en ”planta” som behöver rätta 
växtförhållanden för att utvecklas till den växt som det finns en inneboende potential 
för, istället för en ”tratt” som ska fyllas.  

Gustavsson (1985) beskrev olika implicita antaganden inom den så kallade 
omsorgsvården som påverkade föräldrarnas ställningstaganden. Vilken är dagens 
implicita antaganden inom habiliteringen? Melin (2007) menar följande:   

 
Jag anser att den kultur som råder inom habiliteringens sociala arena är inriktad på att 
observera funktioner, förklara utifrån dem och åtgärda dem och det är det habiliteringen 
ska göra (s. 50). 
 

Att göra en analys av sin samtid är ofta svårt, men uppenbart är att olika institutioner 
såsom förskola, skola och habilitering just nu domineras av tankar om mål, åtgärds-
program och habiliteringsplanering. Med en medicinsk diskurs följer linjära samband, 
åtgärd och metod följer på diagnostiserad brist och fastställd diagnos. Hur kan mål och 
habiliteringsplaner formuleras för ett nyfött barn? Det är lätt att tänka prestation när 
sådana ord används och lätt att glömma att det för det lilla barnet är ”förälderns famn” 
som utgör jordmånen för möjligheten att utvecklas optimalt. Med insikten om 
betydelsen, för det lilla barnet, av att få vara i en känslomässig relation i förälderns 
famn, flyttas fokus till föräldern. Detta innebär inte att ge föräldern råd och direktiv, 
utan att ha tilltro till förälderns kompetens och en samtidig insikt i de följder som kan 
finnas av upplevelsen av att ha blivit ”utkastad från världen”.  

Föreliggande studie visar att när föräldrarna upplevt stöd i sin omhändertagande roll 
har det skett genom att någon professionell pekat på det vanliga och det allmänna  
i föräldraskapet. De som påtalade barnets förmågor och möjligheter upplevdes profes-
sionella. Föräldrar kan därför – särskilt inledningsvis i en situation med en svunnen 
framtid – behöva hjälp med en ”realitetsanpassning”, det vill säga hjälp att se barnet 
och barnets förmågor. Hur barnet gestaltas beror på vilken blick som finns för barnet 
(Gars, 2002). Det gäller alla barn, och har kanske särskild relevans för barnet med 
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funktionsnedsättning som ofta får sin brist bekräftad i andras blick. Blicken för barnet 
är troligen därför det allra viktigaste i den professionella yrkesutövningen.  

I föräldraskapet är det viktigt att ha ett hopp för sitt barn. Finns hoppet kan också 
barnet stimuleras på ett gynnsamt sätt, på det vis som är föräldrars sätt att vara. 
Föräldern måste därför få hjälp att hålla hoppet uppe för att kunna utöva sitt 
föräldraskap (Lindblad, 2006).  

När föräldrar, å sin sida, talar i positiva ordalag om sitt barn, förstås det ibland av 
professionella som att föräldern ”inte har accepterat” eller ”inte förstått” vidden av 
barnets diagnos. Kanske stadieteorin om krisutveckling med sina linjära samband har 
bidragit till sådana antaganden? Föräldrar som dagligen och stundligen umgås med sitt 
barn har troligen många möjligheter att se både negativa och positiva sidor hos sitt 
barn och deras strävan gäller att hitta ett sätt att leva med det som hänt. Kanske 
professionella uppfattar denna strävan som om föräldrarna ”inte förstått” när det  
i själva verket är så att de förstått allt för väl och till och med tillskrivit barnet ett 
”totalhandikapp”. Föräldrar som ser sina barns färdigheter och gläds över den 
utveckling som sker behöver, liksom alla föräldrar, få bekräftelse i detta.  

En annan aspekt i föräldraskapet handlar om duglighet. Om föräldern upplever sig 
som en duglig förälder ger det större möjlighet att utöva föräldraskapet på ett för 
barnet befrämjande sätt (Winnicott, 1991; Atkins-Burnett & Allen-Meares, 2000). 
Winnicott understryker hur det till och med för barnets skull är viktigt att föräldern 
inte är ”perfekt” utan ”tillräckligt bra” (good enough) (op. cit.). En funktionsned-
sättning hos barnet medför ofta att både utifrån-och-inifrånkommande krav på 
föräldern ökar. En professionell uppgift blir därför att uppmuntra föräldern i 
föräldraskapet. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ett specialpedagogiskt perspektiv innebär att: 

 
• fokusera förmågor och färdigheter istället för att fokusera diagnosen och 

funktionsnedsättningen.  
• framhålla vikten av ett relationellt perspektiv  
• ha tilltro till både föräldrars och barns förmåga.  

 
Till följd av detta kan några specialpedagogiska uppgifter urskiljas. Dessa innebär att: 

 
• beskriva och tydliggöra barnets förmågor och vanliga behov.  
• stärka föräldern i hennes/hans omhändertagande roll. Föräldrar behöver 

”mammas” eller ”modras” för att använda Holms (1993) ord. Likaväl som 
barnet behöver sina föräldrars genuina uppmärksamhet, deras autenticitet, 
behöver föräldrar uppleva ett genuint möte med professionella och få 
upplevelsen av tillgänglighet, tillförlitlighet och kontinuitet. 
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• stötta ett pågående samspel, att påtala ”det goda” i samspelet och uppmuntra 
föräldern i sin intuitiva förmåga.  

• skapa gynnsamma förutsättningar så att de förmågor som finns kan växa och 
utvecklas.  

• värna om leken och mötet, så att både barn och förälder får vara med om ”goda 
möten” det vill säga får uppleva att han eller hon är en person som har något att 
bidra med genom de förutsättningar som finns. 

• erbjuda tid och rum, det vill säga att tillhandahålla lustfyllda miljöer där 
föräldrar och barn kan göra någonting roligt tillsammans.  

 
Detta betyder sammanfattningsvis att värna om varandet. 
 
Metodologisk reflektion 
Innan några ytterligare avslutande tankar följer en reflektion över själva avhandlings-
arbetet. Robertsons (2005) modell får vara till hjälp för en metareflektion. Som 
tidigare beskrivits i kapitel sju, är de begrepp hon använder sig av följande: 

 
Abstrakt   = sammanfattning av narrativen 
Orientering   = tid, situation, deltagare 
Komplicerande handling = förflyttning från jämvikt till obalans 
Upplösning  = vad som slutligen hände   
Coda    = återför perspektivet till nutid  

 
Dessa svarar på frågan vad.  
Hur besvaras av: 

 
Utvärdering   = betydelsen av att handlingen kommenteras 

= det sätt på vilket innehållet förmedlas och mening  
   ges till historien  

  
Avhandlingsarbetet kan ses som en berättelse där föräldrars upplevelse av föräldra-
skapet när barnet har en funktionsnedsättning har beskrivits (abstrakt). Det finns en 
presentation av de föräldrar som berättat om sina möten med barnet, omgivningen och 
professionella (orientering). Berättelsens ”komplicerande handling” gäller hur det för 
föräldrarna handlade om att bli ”utkastade från världen” – en förflyttning från jämvikt 
till obalans. Genom att beskriva mötet med det verkliga barnet (Du är du) får 
berättelsen en slags ”upplösning” och avsnittet om Det nya föräldraskapet (Sorgen och 
glädjen vandrar tillsammans) skulle kunna utgöra codan. 

Svårigheten med att applicera en sådan definition av narrativ på livsvärldsberättelse 
består i att livsvärldsberättelsen inte säkert kan innehålla en upplösning och/eller en 
coda. Samband, upplösning och coda innehåller alla en tidsdimension och händelser 
som leder framåt mot något. Det finns eventuellt inte någon upplösning eller 
vändpunkt i det verkliga, levda livet såsom i sagor eller historieberättande. Det kan bli 
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otillfredsställande, eftersom det ofta finns ett mänskligt behov av att kunna se samband 
som hör ihop med en önskan om att kunna åtgärda eller bara förstå. Hur kan en 
berättelse förstås som inte har ett ”gott slut” eller innehåller en slutsats utan bara är en 
presentation av ett pågående skeende? Slutsatsen måste bli att den som tar del av den 
”ofullständiga” berättelsen trots allt fått utökade insikter. 

Vilka insikter det gäller handlar om hur berättelsen presenterats. Perspektivet har 
varit det specialpedagogiska. Avhandlingen har skrivits inom en rådande tradition. 
Vad det innebär går bäst att utläsa vid en annan tidpunkt och vid jämförelse med andra 
traditioner. Något som kan sägas höra till den rådande traditionen är den koppling till 
praktik och profession som finns och det kan förklara det pragmatiska syfte som 
avhandlingen präglats av. 

Avhandlingsarbetet var avsett att ske i en samhällspolitisk ansats. Det slutade med 
fokus på individen. Det som hör ihop med funktionsnedsättning, funktionshinder och 
handikapp blir lätt generaliseringar och det har därför känts angeläget att betona det 
individuella, så att det inte blir som Daniels mamma sa, att ”det är så dom jobbar med 
downsföräldrar”. Att intervjuerna visade på stora individuella variationer kan i sin tur 
sägas få samhällspolitiska konsekvenser – varje förälder och varje barn behöver 
respekteras i förhållande till sin situation och sina förutsättningar. Därför kan inte 
heller bemötande, insatser, åtgärder, habiliteringsplaneringar standardiseras, varken i 
förhållande till tidsåtgång eller någonting annat. Det måste få bero på en rad av 
omständigheter och förhållanden. 

 
Det finns några andra reflektioner kring forskningsansatsen som särskilt behöver lyftas 
fram, för att tydliggöra hur berättelsen formats. De intervjuer som ligger till grund för 
studien har skett mellan åren 1996 och 2004. Det är en lång tid som på olika sätt skulle 
kunna påverka ett resultat. Under åtta år kan exempelvis arbetet inom habiliteringen 
eller sjukvården ha förändrats så att det som en förälder upplevde 1996 inte går att 
jämföra med det en annan förälder upplevde 2004. Här har syftet varit att fånga den 
enskilda förälderns upplevelse för att sätta in den i en vidare mening och den tidsrymd 
det här handlar om blir därför av underordnad betydelse.   

En annan reflektion gäller de föräldrar som anmält intresse att delta i studien och 
som också hör ihop med den fråga som varit en grannlaga uppgift att hantera, att 
intervjua personer som det redan fanns en relation till. En viss skillnad finns i 
berättelserna mellan dem jag kände och dem jag inte kände. Alla föräldrar gav långa, 
utförliga beskrivningar av sin upplevelse, men av de mödrar som jag träffat tidigare 
fick jag i flera fall veta någonting helt nytt, något som jag inte kände till trots en lång 
kontakt i spädbarnsverksamheten. Det handlade främst om den stora sorg som 
upplevelsen inneburit. Jag kände till sorgen, men i intervjuerna blev det tydligt att den 
var både större och djupare än de tidigare kunnat berätta. Jag upplevde det som ett 
mycket stort förtroende. De mammor jag inte kände berättade i förtroende, men inte 
fullt så detaljerat som de jag kände till gjorde.  
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Med fäderna var det något annorlunda.  De som jag redan var bekant med, berättade 
inte lika detaljerat som de fäder jag inte kände, kanske beroende på att de visste, att jag 
redan visste en del om deras situation. Fädernas berättelser, till skillnad från mödrarnas 
berättelser, innehöll mycket glädje. Bland fäderna som jag inte kände, fanns några som 
inte berättat om sin upplevelse på ett liknande vis tidigare och de uttryckte särskilt att 
de var nöjda med att ha fått göra detta.   

Det visade sig att det var mycket lätt att få deltagare till studien bland dem, där det 
redan fanns en kontakt jämfört med personer som inte kände till mig. En förklaring 
kan vara att det finns ett större intresse, när det finns ett förtroende för intervjuaren 
eller åtminstone vet vem intervjuaren är.   

Det var också lättare att få personer som ställde upp för en intervju bland dem som 
hade äldre barn jämfört med dem som hade yngre barn. Det kan förstås som att 
föräldern, genom den tid som förflutit, fått distans till det som skett och därför kunde 
delge sin berättelse på ett annat vis än tidigare. Att föräldrar till yngre barn inte 
anmälde intresse säger också något om den skörhet som finns i det tidiga 
föräldraskapet och om den försiktighet som studier av detta slag kräver. 
 
En annan metodologisk tanke rör förhållandet mellan praktik och teori. Inledningsvis 
hade jag tanken att studera den verksamhet där jag själv arbetade. Under arbetets gång 
fick studien inriktningen mot föräldrars upplevelse och deras behov av stöd och inte 
om en särskild stödform. Under tiden blev jag också varse hur viktigt det var att stå på 
egna ben i forskningen, helt oberoende av praktiken. Jag var glad att jag inte stod i ett 
beroendeförhållande till arbetsgivaren. Kanske det till syvende och sist inte hade 
betydelse för resultatet, men det kunde ha varit fallet. Ricoeurs hermeneutiska båge 
gav tankar om praktik och teori. I tillägnelsen av text menar Ricoeur att förståelsen 
sker via förklaringen till en djupare förståelse, en omväg leder till en utökad förståelse.  

 
Förståelse – Förklaring – Utökad förståelse. 

 
Detta skulle kunna jämföras med: 

 
Praktik – Teori – Utvecklad praktik  

 
Praktiken utvecklas i den kliniska verkligheten/verksamheten. Teorin kan ses som ett 
redskap till utökad förståelse för praktiken. En vetenskaplig uppgift kan vara att 
reflektera över praktiken. Praktiken kan på så vis få förutsättningar att bli en utvecklad 
praktik. Med teori här menar jag en vetenskaplig undersökning, som har sina krav på 
stringens. Det kan jämföras med den strukturalistiska omväg förståelsen tar i till-
ägnandet av texten genom förklaringen. Det vetenskapliga förhållningssättet med 
förutsättningslösa teorier och med det insamlade forskningsmaterialet som grund 
kräver ett mer stringent, för vetenskapen överenskommet förhållningssätt än vad 
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praktiken gör. Förhållningssättet kan jämföras med ett strukturalistiskt angreppssätt, 
genom att det finns ramar för det vetenskapliga arbetet. Det vetenskapliga arbetet 
måste därför stå så ”fritt” som möjligt från praktiken för att få bästa möjliga 
förutsättningar.   

Liksom det inte går att stanna vid en strukturalistisk analys, enligt Ricoeur, kan en 
vetenskaplig undersökning inte heller stanna i ett skede av ”forskningsresultat”. En 
vetenskaplig undersökning har inte någon relevans om den inte prövas i praktiken och 
får fäste i praktiken. En vetenskaplig uppgift, liksom en praktikers uppgift kan vara att 
sätta den i ett sammanhang med målet att praktiken ska utvecklas.  

 
Om att mötas i en otillräcklighet 
Ytterligare en reflektion rör ett emancipatoriskt kunskapsintresse, ett begrepp som är 
nära förbundet med makt (Exempelvis Habermas, 1972). I min tidigare förståelse av 
det begreppet har jag tänkt det som frigörande kunskap för olika marginaliserade 
grupper och grupper som behöver representanter/företrädare för att komma i 
åtnjutande av det offentliga, såsom arbetarklass, kvinnor, personer med funktionsned-
sättning för att nämna några exempel. Med det offentliga menar jag det offentliga 
rummet till skillnad från det privata. 

Med Ricoeur utvecklas en ny förståelse av begreppet. Det handlar inte om ”dom”, 
de andra, utan det handlar om mig. En insikt som jag delar med Johansson (2005) som 
under sitt avhandlingsarbete om kvinnor i Nicaragua insåg att ”frigörelsen” i första 
hand gällde henne själv. Det är jag som subjekt som möter texten, det är jag som läser, 
tolkar, förstår den och genom texten får nya insikter om mig själv. Jag är ett ”tolkande 
subjekt” (Kittang, 1977, s 47). Till det texten uppenbarar har jag ett ansvar, jag måste 
svara an på det texten gör tydligt (Ricoeur, 1976, 1977, 1993, 2002). 

I praktisk mening betyder det, att det som intervjutexterna uppenbarar, ökar min 
självförståelse. I min tur skriver jag en avhandlingstext, som nya läsare har att ta 
ställning till genom läsningen och som kan få en frigörande innebörd även för dem. 
Det frigörande kunskapsintresset betyder att frigörelsen sker genom att jag och andra 
med mig får en annan insikt och kan (inter)agera på ett annat sätt, vilket till sin 
konsekvens förhoppningsvis kan vara till gagn för dem det gäller. Det betyder att 
subjektet, varje enskild människa, får och har ett ansvar att svara an (Buber, 1993; 
2002).  

Det handlar om att gå från text till handling. Från text till handling är också titeln på 
en av Ricoeurs översatta böcker (Ricoeur, 1993). Det visar på den handling som en ny 
förståelse förpliktigar till. Vad innebär en handling? För oss som arbetar inom en 
sektor där vi som professionella är satta att hjälpa, till och med uttryckt som att ge ”råd 
och stöd” blir det lätt att tänka handling i bemärkelsen problem som ska lösas, olika 
åtgärder som ska vidtas. I svåra livssituationer finns inga enkla lösningar. Det som rör 
de existentiella skikten kan inte åtgärdas. Så kan till exempel inte sorg tröstas bort. Inte 
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heller kan en funktionsnedsättning repareras. Den handling som professionella kanske 
främst kan bidra med är att finnas, att vara tillgängliga.   

För professionella kan med bli ett ledord. På samma sätt som föräldern är med 
barnet, kan den professionella vara med föräldern liksom handledaren är med 
studenten/doktoranden. Alla tre exemplen rymmer intersubjektivitet och även 
asymmetri. Det sistnämnda medför att ordet med blir än viktigare. Det kan anknytas 
till Arendts (1986) jämförelse mellan helgon och förbrytare, att vara för någon är lika 
illa som att vara mot. Det handlar om att vara med. De professionella är samhällets 
uttalade experter på funktionsnedsättningar hos barn och mötet kan förstås som 
asymmetriskt genom expert – icke expertförhållandet. Asymmetrin kan bevaras genom 
att den professionelle/a ”gömmer sig” bakom sin expertroll och i första hand 
framhåller sina kunskaper. Risken finns att det blir en kunskapsöverföring av 
instrumentell karaktär om det inte blir något möte. I mötet blir kunskapen möjlig att ta 
emot. I mötet kan själva asymmetrin balanseras. Också genom att föräldrar betraktas 
som experter på sina barn kan det asymmetriska förhållandet minimeras. Det 
balanseras också av den ömsesidighet som finns eller kan uppstå i en gemensam 
existentiell ram som Schuster (2006) påtalar. Det handlar om att mötas i en autenticitet 
kring det som handlar om Människans livsvillkor. För att se verklighetens villkor 
behövs ibland mod, mod att våga mötas i en otillräcklighet.  
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Summary 
 
 

 
Background 
Parenthood starts with the birth of a child. How a parent experiences his/her 
parenthood is most likely also significant to the child. For the child’s sake it is there-
fore important that there is a focus on the parents’ situation and well-being, as this, in 
turn, is crucial to the child’s mental well-being and development. In that sense this 
study can be seen as having its primary focus on the child.  
Aim and issues 
The overall aim has been formulated to centre on two areas with underlying themes, in 
which the first area concerns: 
 
Parenthood and functional impairment:  
- parents’ experience 
- interaction/encounters 
- comparison between mothers and fathers. 
 
The second area concerns:  
 
The surrounding community, especially habilitation:  
- support functions 
- the special educational task   
 
“Interaction/encounters” refers to the early interaction between parents and child, the 
contacts between the parents and the professionals and also the parents’ relationship 
with the community.  
 
Issues have been formulated as follows:  

 
• How do the parents experience their parenthood?   
• How do they experience their encounter with the child?  
• How do they experience their encounter with the environment?  
• How do they experience their encounter with the professionals?  
• Which similarities and differences are there in the mothers’ and fathers’ 

experiences?  
• What have the parents viewed as support?  
• How can the special education task in the encounter with the new parents be 

formulated?  
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Theoretical perspective 
With every human being’s birth something new is started. There is a new beginning 
with the actions that take place in connection with a child’s arrival. “A child has been 
born unto us”, states Arendt (1986), is therefore the most beautiful expression of hope 
and faith. 

The study’s theoretical framework is a relational perspective. It is described with 
the aid of Arendt, Buber, Stern and Winnicott. What is common to all of these is that 
they describe and emphasize a dialogical way of being. It is only in interaction with 
others that mankind becomes Man.  

Buber (1994) states that in every human being there are two ways to be. He refers to 
I-Thou and I-It relationships, which means that your fellow man is seen as a subject or 
an object. The moment of meeting is described by both Buber (1994) and Stern (2004) 
as the enriching moment in life that can contribute to sending life in another direction 
for both parties. What happens between people is about reciprocity, about an 
intersubjective sharing. It does not have the effect of a total concordance, but the 
important thing is that the direction toward the other exists, and that the meeting takes 
place in an authenticity (Stern, 1977, 1985; Ricoeur, 1977, 1992; Buber, 1994; 
Winnicott, 1994, 1995). This has significance in all relationships, both in professional 
care relationships (Buber, 2002) and in early interaction (Stern, 1985; Winnicott, 
1991). 

The early interaction between parents and child is based on encounters (Winnicott, 
1991; Stern 1985). Infants are regarded today as competent interaction partners, but 
important to the child is to develop in the “parent’s arms”, i.e. in an emotional 
environment (Bowlby, 1969). Play in which both children and parents allow 
themselves to be absorbed is an important part of the early interaction (Olofsson, 
1987). This play as well as the early interaction is directed at “to be”, since the being 
itself is the “beginning of everything”, writes Winnicott (1991). This means that in 
humankind there are two ways of being. First in life comes “to be”, and later comes 
“to act”, i.e. action (Arendt, 1986; Buber, 1994; Ricoeur, 1993). 
Becoming a parent 
Parenthood is often surrounded by visions. The pregnancy is a preparation for what is 
to come. There is a relaxation of the mental organization that serves to develop a 
sensitivity and capacity to meet the child’s needs. Pregnancy and early parenthood can 
be said to be a period of increased capacity for a dialogical way of being. Stern (1995) 
calls the process a Motherhood Constellation. He declares that it concerns primarily 
mothers because there is a greater cultural pressure on women to care for and love 
their children. The new parent must take a stand on four issues. The first two concern 
“keeping alive” and loving. Keeping alive means to nourish body and soul, and loving 
means being able to provide a secure and encouraging environment in which the child 
can grow and have confidence in the world. The third issue concerns the support 
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network, and is about the parent creating and allowing access for the support system 
necessary for fulfilling the first two tasks. The fourth issue is about the parent finding 
her new identity. There is current research evidence that fathers go through a period of 
mental restructuring just as mothers do, and that they also have potentially the same 
capacity as mothers to enter into an interaction. Some researchers (Edhborg, 2000; 
Hwang & Wickberg, 2001; Lewis & Lamb, 2003) think that if the mother’s parental 
capacity fails, the father moves into a closer interaction with the child. Involvement is 
linked to the degree of responsibility.  
Becoming a parent when the child has a functional impairment  
Receiving the news that one’s child has a functional impairment is a difficult and 
upsetting experience (Gustavsson, 1985). But parenthood and being together with the 
child need not have a negative undertone, even though the grief about the diagnosis 
remains (Beresford, 1994; Scorgey & Sobsey, 2000; Möller & Nyman, 2003). 

From society’s side there is a special responsibility for children with functional 
impairments. Thus the parents are exposed to strong influences based on the current 
implicit assumptions (Gustavsson, 1985), and the experience becomes that “a child is 
born unto us”. Professionals can therefore be regarded as having key positions in the 
shaping of a general discourse (Vehkakoski, 2007). 

A great deal of research is focused on intervention in an assumption that parents 
need help in the early interaction. Several studies show, on the contrary, that it is not 
the interaction that is difficult. It was a common finding in research studying the 
child’s communicative abilities that the parents’ abilities to interpret their children’s 
expressions were confirmed, and that there was a functioning interaction (Brodin, 
1991; Hautaniemi, 2004; Olsson, 2006). 
Method 
The study has a hermeneutic phenomenological approach. In the analyses inspiration 
was taken from Ricoeur. Thirty parents (19 mothers and 11 fathers) were interviewed 
about their experiences of becoming parents when their child had a functional 
disability. The interviews were transcribed and the text categorised. After several 
different steps in the analysis work the following categories were created:  

• Being thrown out into space  
• How can we live this life? 
• The struggle of love 
• Finding a way to be in the world 
• How do you regard my child?   
• You are you!   
• Grief and happiness walk side by side. 

Each category has been summarized in a question or a statement, seen here in italics at 
the end of each section 



 252

Results 
Being thrown out into space 
Receiving the news of the child’s functional impairment was a very difficult 
experience. Many parents described physical reactions at the moment they were 
informed. They used various metaphors to point out the feeling of what had happened; 
these can be summarized in the metaphor “being thrown out into space”. The planning, 
the waiting and the hopes for the future were felt to have come to nought with the 
diagnosis. The experience therefore became like a violation of Life itself. The question 
the parents had to deal with was: How could this happen?  
How can we live this life? 
The feeling of violation could easily be intensified by the way in which the news was 
given and what attitude was conveyed. The mothers often had the feeling of being 
abandoned instead of feeling cared for and respected. The fathers often felt that they 
were belittled instead of feeling respected and participatory. There was significance 
attached to the point in time, how the space where the news was given looked, and 
how the professional(s) acted, especially for the parents’ self-esteem and continued 
ability to deal with the diagnosis.  

The professionals who expressed something positive about the child and indicated 
that they regarded the child as they would any other were a support for the parents; this 
was expressed especially by the mothers. What the fathers considered supportive were 
the explanations and information about their specific child. The import of the support 
was that the child was highlighted as a subject (cf. Vehkakoski, 2007).   

The parents were usually not satisfied with the information they had received. The 
mothers, primarily, were very clear in expressing that general medical information 
about the diagnosis was often not felt to be relevant in the newborn’s first phase. As 
the medical information did not offer any understanding either for what it would mean 
from an existential perspective, it was of no help. One interpretation is, thus, that the 
implicit question to the professionals was how the parents were to live their lives. In 
the existential chaos that arose, the question could even be: Can we live this life? 
The struggle of love 
The mothers’ and fathers’ first feelings for the child often differed from each other. 
The mothers most often had strong feelings, either of drawing closer or of 
estrangement, while the fathers usually had a more rational attitude in affirming that it 
was their child that needed to be cared for. Some fathers could have direct feelings of 
dissociation, which also can be seen as being more rational. Some of the parents 
described a wait-and-see attitude in their reactions that seemed to be linked to how the 
partner reacted. 

In order to manage the situation the parents used various strategies. The mothers 
who described the feelings of estrangement described different courses of action for 
becoming closer to the child. The connection became a problem that the mothers 
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wanted to solve actively. Especially the fathers used action and determination. For 
several of them a turning point in the situation came at an identifiable point in time. 
All strategies were ways to welcome the child into the family, and they can be 
regarded as struggles of love. Regardless of how the parents themselves reacted to the 
news, they reacted strongly if someone among their acquaintances expressed any 
regret. This meant that the parents could carry on a struggle with their surroundings 
parallel to their own internal struggles. Thus there arose a double struggle of love. 
Friends’ attitudes could have a great opposite impact and thus be a reinforcement to 
the parents in accepting care of the child and finding hope. The question that arose and 
was tested in encounters with others could be formulated as: Does my child have the 
same worth as other children in our family/circle of acquaintances?  
Finding a way to be in the world  
The parents had entered a predicament where they were faced with various existential 
dilemmas. The situation was experienced as being an eternal deadlock. Even death 
could be better understood. One question was about the relationship to time, where 
they could find themselves in an intersection of time passed, present, and future. How 
to conduct themselves in the present was difficult, as a hold on the future was lacking. 
The solution thus became to take a day at a time. Their existence became, in the 
language of Frankl (1999) “provisional”. They felt a strong sense of loneliness that 
reinforced the feeling of being thrown out into space.   

Feelings of pride and joy were replaced by many other emotions such as worry, 
shame, guilt, anger, disappointment and a feeling of having been violated. ”Dark” 
thoughts about not wanting the child or that the child might die often caused feelings 
of guilt because the thoughts were forbidden, instead of being regarded as natural in 
the attempt to find a solution for the situation. The consequence was that the parents 
questioned their capabilities. Sweeping senses of guilt and failure were more often felt 
by the mothers than by the fathers. They could see themselves as being not only 
failures as mothers but also as women. Thus they had to fight for their self-esteem, and 
the issue of the parents’ identities was actualised in a special way.  

Among all these bewildering thoughts, feelings and reactions the encounter with the 
child who needed care – nourishment for body and soul in the forms of food and love 
came. For some children this involved extensive care needs that complicated the early 
interaction, and for some parents it involved difficulties in reaching the child and 
receiving a response. Despite this, it was not the interaction itself that was the hard 
part of parenting. Often the difficulty at first was a paralysing grief that blocked 
interaction with the child, but usually the grief was “divided” so that both of the 
parents were not grief-stricken at the same time. One method for the mothers who 
were very sad was to hand the responsibility for the baby’s care over to the father, so 
that the baby would not be confronted with so much sorrow. These fathers thus 
received a greater care responsibility than would have been the case otherwise.     
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The parents often described social confusion and social losses. It was difficult to feel a 
sense of fellowship with other parents of small children. Going to open pre-schools 
and similar activities was no longer a natural assumption. In relation to the community 
it was thus made clear how on an existential level it was a matter of finding their 
places in the world. The issue that emanated from the encounter with the environment 
concerned the parent’s – and the child’s – identity and was: Are we good enough?  
How do you regard my child? 
Entering the ”habilitation world” was not regarded as easy, while at the same time the 
parents expressed great gratitude that support was offered. The parents often described 
an ambivalent position toward the support that was made available to them. They were 
dependent on it, but also wished they could be independent. In their assessments of 
professionalism the parents judged whether their child had received acknowledgement 
as a person, if the child had been regarded as a subject or an object and whether they 
themselves felt that they had been respected or objectified.   

The forms of support mentioned by the parents were partly having someone to turn 
to in general, and partly more specific counselling, training and treatment of the child 
as well as activities for parents and children. Having someone to turn to concerned 
their need to have a person who was always there for them without their having to ask 
– a “holding” person who volunteered herself in a authentic way.  

Several parents stated that they had had no need for counselling, but at the same 
time most had the insight that there was a benefit in being able to talk about what had 
happened; these parents wished that the professionals had been more active. Knowing 
the significance of talking about an experience, it is important to allow the parents 
room for that. Another support form that was often mentioned was that of training and 
treatment. There was often a conception, especially in the mothers, that training was 
needed, and that the child’s development depended to a great extent on the parents’ 
efforts. At the same time there was an intuitive feeling that the everyday interaction 
during the first period was sufficiently stimulating for the child. Two different figures 
of mind therefore became clear in their relationship with the child. One of them was 
about “to act” and the other about “to be”. One problem for the parents was the lacking 
image of how the child would develop. That kind of information no one could supply, 
but through different pieces of advice they often received the signal that training was 
necessary if optimal development was to be realised. The ultimate goal remained 
shrouded in mystery. Their existence became like a vice. A bad conscience followed 
each stand taken. The fact that the child could not give a very clear confirmation that 
the parents were doing sufficiently well caused an increased need of confirmation from 
professionals.  

The form of support, described as being the strongest, was when the parents and 
child could do something pleasurable with other parents and their children. This had a 
decisive significance in counteracting the parents’ feelings of alienation, as here they 
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could experience and share in the normal life of a family with small children. They 
especially needed to be able to share with others their genuine feelings of happiness 
about the child. That the parents sought something pleasurable is a clear observation in 
the study. One interpretation here is that the parents needed to counteract the sadness 
and grief and take a break from the grave situation that the functional impairment 
could bring in their everyday lives. The implicit question in the parents’ encounter 
with the professionals was: How do you regard my child?  
You are you!   
With time the child emerged with his/her own personality and was no longer just “a 
diagnosis”. The new image of the child that appeared was that of a more or less active 
little person who communicated with the environment in a more or less clear manner, 
and who with his/her own activation steered his/her individual development path. The 
functional impairment became thus no longer so conspicuous. The strains that the 
parent worried about became in actuality quite possible to manage. Hence daily life 
was seen to be manageable, except when care needs became overwhelming. Here there 
usually was a difference between families of children with severe brain damage and 
families of children with Down’s syndrome.  

The interaction developed and the parent took a compensatory part so that the 
interaction went more smoothly. The parents usually did not find it difficult to 
interpret and understand their child, but it also became clear how important it was for 
the parents’ well-being to receive a response from the child.  

When there had been no love for the child from the beginning, love could 
nonetheless be born in the grief. There was a sense of relief when the parent 
discovered his/her own positive feelings and even perceived them to be stable. When 
trust and access to emotions existed, self-confidence increased. The question here can 
be formulated as a statement that declares: You are you! 
Grief and happiness walk side by side   
The parenthood was filled with paradoxes. Both mothers and fathers spoke of the 
experience as an enriching one that they would not have been without, and of how it 
had caused them to make re-evaluations in their lives. At the same time they often 
described the insecurity and fear that the shocking diagnosis had entailed. The parents 
described happiness about the children and their development. Whatever development 
took place was a source of happiness, but it was also so slow that it also occasioned 
worry.  

Several parents described changes in relation to their jobs, and most of them stated 
that they wanted to devote more time to their families. There was a dependence on 
community support systems. This involved rights that the parents sometimes had to 
battle for. At times the child’s problems had to be emphasised and at another times the 
abilities of the child. In the interaction with the child, the grief had been separated 
from the child. The child helped to bear the grief and the parents’ hardships. Thus 
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there was room for both grief and happiness in the parenting. The statement for this is: 
Grief and happiness walk side by side. 
Discussion 
The parents, especially the mothers, described how they moved between two ways of 
being. One was “to act” and the other was “to be”. Based on Olofsson’s (1987), 
Winnicott’s (1991) and particularly Gadamer’s (1997) descriptions of what play is, it 
is possible to understand why there is such an obvious need of “to be” in the 
relationship with a little child. The early interaction way of “to be” resembles very 
much the ”to be” in play, a way in which one loses oneself and gets completely 
involved in what one is doing (Winnicott, 1991). Both play and early interaction are 
often compared to a dance. The forward and backward movements that characterize 
the play (Gamer, op.cit.) are similar to the way the families act in the early interaction 
where communication occurs by turns in a back-and-forth wave motion. (Winnicott, 
op.cit). 

The fact that the play has its own impetus and therefore happens without any effort 
depends on the play’s back-and-forth motion lacking purpose and intention, writes 
Gadamer. The implication of this is that training has no place in play, nor can it be 
play because play is defined as something without a goal, whereas training always has 
a goal. Training belongs to the world that is “determined by the seriousness of the 
goals” and has a “link to the seriousness” that is the goal of the training. When the 
child has a functional impairment it is obvious that the training has a clear connection 
to the seriousness that the functional impairment has and implies, and which the 
training is intended to improve. The connection itself can distract from the play. This 
means that training could also “detract” from the (inter)action. There is a risk that the 
child becomes an object and not an interacting partner. The parent does not become a 
partner either in this case, but rather someone who stands outside with a goal and a 
motive.  

Even the training focused on communication can, contradictorily, divert from the 
communication that is initiated naturally in the early interaction. Parenthood in itself 
contains qualities that no method can replace; in “being” the interaction and the play is 
developed, as are possibilities of learning in other areas. In the children’s trust of their 
parents and other people close to them, and in the pleasure of playing, a sense of 
security is created and becomes the basis of continued learning and development.   

Initially, if and when the diagnosis conceals the child, he/she can become an object. 
This can also explain the fact that the first feeling is often that something must be 
done. For the professionals – and the parents – it is important for the child’s sake to 
pay attention to not allowing advice, training instructions and various interventions 
make him/her just an object of service provision. 
The professional challenge concerns being able to perceive the parents’ needs and still 
keep the child and his/her needs in focus. If the professionals at the habilitation clinic 
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are not right there with advice and suggestions for interventions when the parent wants 
to do everything to change the situation or add to it, there is a risk that the parent feels 
unsupported and unaided. If the professionals offer suggestions of exercises when the 
parent is concentrating on just “being” with the little child, it can be seen as a directive 
and a duty that the parent cannot handle, does not want to do and intuitively defends 
him/herself against.  

When training is judged to be necessary for the child’s best, there are certain 
occasions and situations that the parents report to be possible for the training to take 
place. A father described how he welcomed being able to do things together with the 
physiotherapist, and a mother stated that it would be easier to have an appointed time 
outside the home than to train the daughter at home herself. This means that it is 
possible to train when the training can be regarded as a different activity, separated 
from the relationship that characterised the early interaction and play. Nonetheless, 
training must be done in a playful way if it is going to be possible to carry out. 
Anyhow it is important to see play and training as different ways of “being”. This 
actualises the issue of the appropriateness of adding training elements that are to be 
done by the parent into the early interaction. The task of the professionals is to balance 
carefully between “to act” and “to be”.  

In summary, a special education perspective means to: 
 

• focus on capabilities and skills instead of on the diagnosis and the functional 
impairment.  

• emphasise the importance of a relational perspective.  
• have faith in both the parents’ and child’s capabilities.  
 

Following this, some special education tasks can be discerned: 
 

• describe and make clear the child’s capabilities and normal needs.  
• reinforce the parent in his/her caring role. The parents, like the child, can also 

need to be “held”. Just as the child needs the parents’ real attention, their 
authenticity, the parents need to experience a real encounter with the 
professionals.  

• support an ongoing interaction, point out the “good” in it and encourage the 
parents’ intuitive capacities.  

• create favourable conditions for the growth and development of existing 
capabilities.  

• protect the play and the encounters with the child, so that they are ”good 
encounters”. 

• provide time and space, i.e. pleasurable environments in which parents and their 
children can do amusing things together.  

 
In conclusion, this means to protect the “being”.  
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