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Sammanfattning    

 

Varje år föds det ca 120 barn i Sverige som får diagnosen Downs syndrom. 

Medlemmarna i familjer där det finns ett barn med Downs syndrom upplever 

situationen olika beroende på om man är förälder eller syskon till barnet. Föräldrarna 

erfar känslor som att behöva kämpa för sin rätt i samhället samt att känna hopp och 

trygghet i vardagen. Syskonets upplevelser utav situationen inriktar sig mer på att få 

vara delaktig och tillåtas att både ha positiva och negativa känslor för att inte få en 

felaktig bild utav verkligheten. Intresset till att utföra denna studie var bland annat för 

att ta reda på om det friska syskonet känner sig åsidosätt i olika situationer fastän 

familjen ska ses som en helhet. För att kunna bemöta familjen på bästa sätt i 

vårdsammanhang bör därför kunskap finnas om hur hela familjen upplever sin 

livssituation. Syfte i denna uppsats är därför att belysa upplevelser av att vara ett syskon 

eller förälder till en person med Downs syndrom. Resultatet diskuteras i förhållande till 

bakgrunden samt relevant litteratur och belyser hela familjens upplevelser ur 

föräldrarnas perspektiv samt det friska syskonets perspektiv. Hur det omfattar olika 

känslor och tankar, mötet med omvärlden samt att växa och kämpa ihop. Uppsatsen 

baserar sig på sju vetenskapliga artiklar som har lästs, granskats samt analyserats 

kvalitativt utifrån Evans (2003) analysmodell. Tre teman samt tio subteman har 

sammanställts och ligger till grund för resultatet. De teman som har framkommit är: att 

tillåta sig att ha både positiva och negativa känslor, att vara familjens stöttepelare och 

att kämpa för varandra. Diskussionen består utav en metoddiskussion där valet av metod 

för litteraturdiskussionen diskuteras samt en resultatdiskussion som är baserad på tre av 

de subteman som framkom under analysen.  

 

 

 

Nyckelord: Syskon, familj, upplevelse, Downs syndrom, livsvärld, hopp, välbefinnande. 
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INLEDNING 

Som sjuksköterskestudenter har vi fått lära oss vikten av att kunna bemöta patienter och 

närstående i svåra och invecklade vårdsituationer. Dessa situationer kan beröra patienter 

och närstående som avviker från normerna i samhället. En sådan situation är tillexempel 

familjer som har barn med Downs syndrom. För att kunna bemöta familjens behov 

krävs det kunskap, kontinuitet och upplevelse av trygghet. Detta ska vi kunna förmedla 

till familjer som är i behov av vård och omvårdnad. Vår motivation till att göra denna 

kvalitativa litteraturbaserade studie var att ta reda på om syskon känner sig åsidosätta 

när det finns ett barn med Downs syndrom i familjen fastän man alltid ska se familjen 

som en helhet. Därför är vårt syfte i denna uppsats att belysa hur det är att vara ett 

syskon och en familjemedlem till en person med Downs syndrom. 

BAKGRUND 

Downs syndrom 

 

Varje år föds det ca 120 barn i Sverige som får diagnosen Downs syndrom. Det 

motsvarar 1 barn på 800 födslar. Ordet syndrom refererar till en grupp av symtom eller 

avvikelser som ofta förekommer tillsammans (FUB, 2010). Den medfödda 

kromosomavvikelsen är den vanligaste orsaken till utvecklingsstörning (Riddersporre, 

2003). 

 

Människokroppen består av ett stort antal celler där varje cell har en komplett 

uppsättning DNA. Dessa anlag finns i cellens kärna och är samlade i kromosomer. 

Normalt sett har människan 46 kromosomer uppdelat på 23 par. Halva uppsättningen 

kommer från modern och halva från fadern. Ibland i samband med delning av 

könscellerna inträffar det ett fel och någon av de nya cellerna får en kromosom för 

mycket, den andra cellen får då i stället en kromosom för lite. Cellen med en kromosom 

för lite dör så gott som alltid medan den med en extra kromosom lever vidare. Fostret 

får då 47 kromosomer i stället för normala 46. Detta leder ofta till att fostret dör och 

stöts bort av kroppen. Om avvikelsen sker i vissa specifika kromosomer kan fostret 

fortfarande vara livsdugligt. En av dessa är kromosom 21, som leder till Downs 

syndrom, även kallat för Trisomi 21 (FUB, 2010). Det saknas kunskap om varför denna 

feldelning sker. Dock tror forskarna att det finns ett samband mellan feldelningen och 

olika miljöfaktorer som t.ex. förekomst av infektioner under celldelningsfasen eller p-

piller användning (FUB, 2010). Något som man emellertid kunnat bevisa som ger 

upphov till Downs syndrom är kvinnans höga ålder och graviditet. Risken ökar när ålder 

överstigit 35 år (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

FUB (2010) beskriver att det finns fyra olika typer av Downs syndrom. Den vanligaste 

som drabbar ca 94 procent innebär att fostret har en hel kromosom för mycket. 

Diagnosen Downs syndrom ställs på kliniska grunder ofta direkt efter födseln eller inom 

de närmsta dagarna. Misstanken om tillståndet bekräftas med hjälp av en 

kromosomanalys (Edwinson Månsson & Enskär 2008). Kriterierna som används vid 

diagnossättningen kallas Halls kriterier, se bilaga ett. Bedömningsgrunderna består av 

de 20 vanligaste kännetecknen. Om fem till elva kriterier uppfylls finns misstanken kvar 
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och kromosomanalysen görs. Uppfylls mer än tolv är diagnosen säker och hittar man 

fyra eller mindre kriterier avskrivs misstanken om Downs syndrom (FUB, 2010). 

 

Karakteristiskt för ett barn som föds med Downs syndrom är det speciella utseendet 

vilket ofta är igenkännbart redan vid födelsen. Även missbildningar invärtes är vanliga 

då särskilt i hjärta och mag–tarmkanalen. Sjukdomar som vanligen förekommer bland 

dessa barn är leukemi och hormonella rubbningar i exempelvis sköldkörtel och 

bisköldkörtlar (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

Syskon som närstående 

Tidigare forskning belyser att en avgörande faktor för familjens behov av vård är hur 

Downs syndrom upplevs av de övriga familjemedlemmarna samt vilket socialt 

sammanhang som familjen befinner sig i. Tveiten (2000) skriver att även om det lilla 

barnet som närstående ej uppnått den mognadsnivån eller åldern, som ger en förståelse 

för vad diagnosen innebär, kan den övriga familjens och omgivningens reaktioner ge 

upphov till oro. Det som vidare kan betraktas ur syskonets perspektiv är känslan av 

bortglömdhet, övergivenhet och svek då mamma och/eller pappa ägnar mer tid åt barnet 

med de speciella behoven vilket kan bidra till svartsjuka. Senare reaktioner kan vara 

vrede riktad mot föräldrarna i ett försök att få uppmärksamhet vilket då kan få en 

motsatt effekt och kan leda till skuldkänslor och tillbakadragenhet. Att inte få 

information om Downs syndrom, få svar på sina frågor och funderingar samt 

bearbetning av känslor och tankar kan leda till svartsjuka och vrede hos syskonet. Detta 

kan även resultera i inåtvändhet riktat mot den övriga familjen. Reaktionerna kan ibland 

till och med vara omedvetna psykosomatiska besvär i likhet med syskonets för att få 

samma uppmärksamhet av mamma och pappa som det andra barnet i familjen (Tveiten, 

2000). 

Olsson och Brynggård-Olsson (2008) skriver i sin biografi om syskonen Lova och 

Ludvig om denna problematik som inte alltid bara har varit positiv. Berättelsen nedan 

syftar till att exemplifiera hur en sådan situation kan vara:  

”att Ludvig ständigt satte i halsen hade negativa konsekvenser för Lova. Som en följd 

av vår ångest och oro inför detta fick hon själv problem med att svälja under en tid.” 

(Olsson & Bruyngård-Olsson. 2008, s. 77) . 

Olsson och Brynggård-Olsson (2008) lyfter fram vikten av stöd till de normala barnen 

oavsett känslor som en viktig aspekt. Att älska sitt syskon är alltid lätt men ibland 

infinner sig känslor som skam och ilska för sitt utvecklingsstörda syskon och detta 

känns som ett svek. Det är därför av största vikt att som förälder visa att det är tillåtet att 

ha varierande känslor för sitt syskon som har Downs syndrom. Detta minskar inte 

kärleken till syskonet. 

De finns flera faktorer som påverkar hur syskon som närstående upplever sin tillvaro i 

familjer med barn som har Downs syndrom. Det bör tas hänsyn till olika 

åldersrelaterade utvecklingspsykologiska faktorer som alla barn genomgår under sin 

barndom. Det finns en risk annars att det unga syskonets reaktioner tolkas bero på 



 3 

egocentrism, drömmar och förmågan att inbilla sig olika företeelser. Barn som uppnått 

en mer mogen ålder och förståelse för sitt syskons syndrom har lättare att uppfatta 

sammanhanget i både väntande och oväntade situationer. Detta bidrar vidare till att 

förändringar och eventuella konsekvenser av tillståndet lättare accepteras (Tveiten, 

2000). Vidare framhåller Tveiten (2000) att det finns olika tendenser i relationen mellan 

syskonen där någon av dessa har diagnos eller sjukdom. Relationen blir antingen väldigt 

intim och nära eller får helt och hållet motsatt effekt. Olsson och Brynggård-Olsson 

(2008) skriver i sin bok att syskonen har lärt sig kommunicera med varandra väldigt bra 

genom tal, men även genom att lära sig kommunicera utan ord. 

”De har utvecklat en förmåga att förstå honom bortom orden, de har lärt sig att känna 

av Ludvigs stämningar och känslor. Detta har utvecklat en lyhördhet hos den som blivit 

en tillgång även i andra sammanhang.” (Olsson och Brynggård-Olsson, 2008. s. 76.) 

Familjen som en helhet och vikten av familjefokuserad vård 

 

I dagens samhälle skiljer sig innebörden av ordet familj då betydelsen upplevs 

individuellt. Släktskapet kan vara ärftligt eller innefatta juridiska förhållanden vilket 

innebär partnerskap, giftermål eller adoption. I det äldre svenska samhället användes 

ordet kärnfamilj som innefattade en make, hustru samt barn. Idag används inte ordet 

kärnfamilj lika omfattande då dagens hushåll exempelvis kan bestå av samkönade 

parters eller ensamstående föräldrar (Nationalencyklopedin, 2010).  

 

Det finns flera definitioner och synsätt på vad föräldraskap innebär och det ansvar som 

vilar på föräldrarna för familjens välbefinnande. Förutom det biologiska och genetiska 

perspektivet då varje förälder bidrar till barnets tillblivelse, finns det även andra 

perspektiv som snarare betonar det känslomässiga ansvaret för barnet. Människor som 

adopterar eller har laglig vårdnad om barnet är också föräldrar fast de inte har någon 

genetisk koppling till barnet. Här läggs fokus på den känslomässiga bindningen mellan 

barn och förälder. Filosoferna Bayne och Kolers använder sig av en pluralistisk syn på 

vad föräldraskapet är. Flera av de ovanstående aspekterna finns med. Men vad som 

betonas är även att föräldraskap alltid innebär skyldigheter och rättigheter och att 

föräldraskapet är vad vi alla gör det till (Lindblad, 2006). 

 

När ett barn i en familj får en sjukdom eller ett syndrom som kan leda till 

funktionshinder är det viktigt att hela familjen involveras och blir delaktig i vården. 

Detta medför tryggare känslor vid möten med nya människor för barnet och minskar 

traumatiska upplevelser. Föräldrar till barn med Downs syndrom får i ett väldigt tidigt 

skede av barnets liv, redan under BB vistelsen, kontakt med ett team av specialister som 

bistår med hjälp i den nytillkomna situationen. Stödet kan innehålla samtalskontakter, 

sjukgymnast, kommunikationsträning eller råd och tips om hur det är att ha ett barn med 

Downs syndrom. Barnet och den resterande familjen kan få stöd och hjälp vid 

oförutsedda situationer och förändringar som kan tänkas påträffas och bör bearbetas. 

Även möjligheten att få kontakt med andra familjer i liknande situationer finns att bistå 

med (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). 
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Lika viktigt som det är att låta föräldrarna få medverka och vara delaktiga i 

omvårdnaden, är det att barnets övriga syskon inte lämnas utanför. Erbjuds inte 

möjligheten att vara delaktig i syskonets vård kan skuldkänslor gentemot övriga 

familjen skapas. Vidare kan detta medföra att fantasier utvecklas om situationer som 

upplevts på exempelvis sjukhuset och en felaktig bild av verkligheten kan genereras hos 

det friska barnet.  Därför är det viktigt att all vårdpersonal ger hela familjen stöd att 

klara av den nya situationen. Detta kallas familjefokuserad vård (Edwinson Månsson 

och Enskär, 2008). 

Sjuksköterskans roll i vårdandet  

När ett barn med Downs syndrom föds erbjuds föräldrarna professionellt stöd. Känslan 

av att få samarbeta med kunnig personal ger familjen ökad trygghet och vardagen 

upplevs lättare (Riddersporre, 2003). Sjuksköterskan har det främsta ansvaret för 

patientens omvårdnad på sjukhuset och ska därmed bedriva vård som är vetenskapligt 

beprövad skriver Socialstyrelsen (1993).  

Lindblad (2006) skriver i sin avhandling att många föräldrar anser att stödet från 

framför allt barnhälsovården var otillräcklig och otillfredsställande. Bristerna fanns 

bland annat i personalens lyhördhet för familjens situation, deras trygghetsskapande 

funktion och brister när det gäller kunskap om hur man ska göra när man får ett barn 

med funktionshinder. Det fanns även visst missnöje med sjuksköterskornas medicinska 

kompetens.  

En viktig uppgift för sjuksköterskan är att förhindra den separation som en 

sjukhusvistelse kan leda till inom familjen. Forskning belyser hur syskonet ska 

inkluderas i omvårdnaden och behandlingen och när man tilltalar och frågar familjen 

ska man tydligt visa hur deltagande ur alla parter är önskvärt och uppskattat då familjen 

är en helhet. En annan viktig uppgift är att informera syskonet och därtill även hjälpa till 

att bearbeta situationen och upprätthålla kontakten, samvaron och kunna känna känslor 

av tillhörighet. Det pedagogiska stödet som erhålls bör även fungera genom att 

tillgodose syskonens behov via vägledning och råd med hjälp av föräldrarna via ett 

konstruktivt samarbete (Tveiten, 2000). 

Sjuksköterskan ska även vara öppen för familjens andliga dimension och visa respekt 

gentemot den inre verkligheten, tankarna samt den livssyn som förekommer i familjen. 

Det är viktigt att vara öppen och våga samtala med familjen om behoven finns. När 

sjuksköterskan arbetar utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv ska välbefinnande 

beskrivas utifrån dess upplevelser istället för motsatsen till sjukdom.  Då kan alla i 

familjen uttrycka och berätta om det upplevda välbefinnandet, hälsan och sitt lidande 

och på så vis förbises inte de närstående av sjuksköterskan (Wiklund, 2003). 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

 

En persons upplevelser av välbefinnande har sin grund i dennes livsvärld och är 

subjektiva utan bedömningsgrunder från omvärlden. Detta har med människans inre 

upplevelser att göra vilket innebär en egen definition, unikhet samt personlighet på 
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upplevelsen beskriver Wiklund (2003). Välbefinnande förutsätter att lidande erkänns 

hos personen. Förhållandet mellan lidande och välbefinnande kan ses som ett 

spänningsförhållande. Detta kan skapa en rörelse och kamp mellan båda uttrycksformer 

för hälsa (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). När barnet har ett 

funktionshinder ökar kraven på föräldrarna, vilket i sin tur kan ha påverkan på familjen. 

Inom en familj kan olikheterna i upplevelserna av välbefinnande istället ses som en 

tillgång och stärka relationen (Riddersporre, 2003). 

”Vi är så olika - den ena är optimist och den andra är pessimist. Jag tror vi balanserar 

varandra. (Riddersporre, 2003. s. 127) 

För upplevelse av hälsa beskrivs ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och 

välbefinnande där upplevd hälsa kan nås fastän man har en diagnostiserad sjukdom eller 

lever nära inpå en (Wiklund 2003). Att få ett barn med en funktionsnedsättning är inte 

nödvändigtvis negativt men leder till stress inom familjen. Stressfyllda situationer 

påverkar familjer på olika sätt, vilket leder till att de antingen växer sig starkare 

tillsammans eller glider isär (Hodapp, 2007). Det är människobilden som har den 

avgörande illustrationen av hur hälsa samt ohälsa uppfattas. Den vårdvetenskapliga 

hälsobilden ställer snarare hälsa och lidande i fokus än en sjukdom alternativt ställd 

diagnos (Wiklund, 2003). Studier som har gjorts visar att när en människa möter en 

förändring i sitt liv som avviker från det som anses normalt i dagens samhälle, det vill 

säga förståndshandikapp, sjukdom, lidande och död väcks många existentiella frågor 

och funderingar. Detta kan ta upp en stor del av vardagen.  Denna existentiella aspekt 

behöver inte ha en religiös prägel skriver Eriksson (2001) men det kan finnas ett 

samband mellan tro och hälsa. Begäret efter det andliga blir mer påtagligt när man lider 

och detta förekommer hos patienten och dess anhöriga i alla åldrar och kulturer. Men i 

många situationer kan det vara svårt att uttrycka sitt lidande då det kan röra sig om 

tankar såsom skamkänslor, förväntan och olika värderingar (Wiklund, 2003).  

Lidande handlar inte bara om symptom som går att observera hos en människa utan 

även om den inre processen. Det kan inte lokaliseras till någon speciell dimension utan 

vidrör hela människan och erfarenheterna som upplevs i världen. Lidandet kan 

beskrivas som ett hot, kränkning eller förlust samt känslan av att förlora kontrollen.  

”Så kom kuratorn in utan att knacka, och satte sig på sängkanten. Hon lade sitt huvud 

på sned och sa att det inte är lätt att acceptera att man inte får sitt drömbarn och att det 

var bra att gråta. Vi körde ut henne!” (Riddersporre, 2003. s. 87) 

Olika negativa upplevelser och situationer i ens liv kan gemensamt leda till slutenhet 

och tystnad. Detta kan innebära svårigheter att tala om sitt lidande med andra. Dessa 

svårigheter kan i sin tur leda till att den lidande människan får problem att integrera med 

omgivningen vilket leder till avskärmning och utanförskap från omvärlden (Wiklund, 

2003). Enligt forskning upplever syskon till personer med mental funktionsnedsättning 

psykologisk stress och minskat psykosocialt välbefinnande. Detta bidrar till 

anpassningssvårigheter i det personliga beteendet som leder till avvikelser från normen 

(Lounds Taylor, Greenberg, Mailick Seltzer & Floyd, 2008). 
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Livsvärlden är individuell och unik för varje människa. Med ett livsvärldsperspektiv 

menas att människors vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas (Dahlberg, et 

al. 2003). När ett barn får en diagnos leder det ofta till att de planer familjen tidigare 

hade för barnet, helt plötsligt måste ändras. Detta gör att framtiden blir svårare att 

förutse. Kliniska studier tyder på att inom vissa familjer förändras familjerollerna och 

dynamiken beroende på hur situationen bearbetas (Schuntermann, 2007).  

PROBLEMFORMULERING 

När ett väntat barn föds innebär det en stor omställning i livet för både föräldrarna och 

syskonen i familjen. Detta blir ännu mer påtagligt när det visar sig att barnet och 

syskonet man så länge gått och väntat på har Downs syndrom. Istället för att gå hem 

som en vanlig familj efter en planerad tillökning blir plötsligt nya människor 

involverade, ger råd, stöd till föräldrarna och stör den intima anknytningen inom 

familjen.  

 

Hur känner sig egentligen syskonen? Är det okej att ibland känna skam och bli arg över 

att det inte blev som man planerat? Blir man helt plötsligt bortglömd när det kommer en 

ny medlem till familjen som behöver extra stöd och uppmärksamhet? Ser sjukvården 

och samhället familjen som en helhet samt är hjälpen som erbjuds anpassad till en nivå 

som främjar samtliga drabbade? Frågorna är många så vi hoppas kunna besvara dem 

genom att inhämta kunskap från artiklar baserade på syskons och föräldrarnas 

upplevelser. 

 

Det finns flera granskningar och olika litteraturstudier om hur man som förälder 

upplever situationen och det nya livet som innefattar att få ett barn som är annorlunda 

och inte tillhör normen i dagens samhälle. Det som kan missas att reflektera över är att 

familjer i dagens samhälle ofta består av fler familjmedlemmar såsom både yngre och 

äldre syskon. Vi vill därför i denna studie belysa både syskon och föräldrars upplevelser 

av att ha en familjemedlem med kroniska svårigheter och besvär som Downs syndrom 

kan medföra. Detta för att sjuksköterskan ska kunna få kunskap och förståelse för hur 

hela familjen ska bemötas i olika situationer som kan uppstå när ett barn med Downs 

syndrom föds.  Genom att sjuksköterskan har fokus på familjen som helhet kan detta 

leda till att familjen känner sig trygga i mötet med vården. Detta kan i sin tur leda till ett 

bättre välbefinnande. 

 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa upplevelser av att vara ett syskon eller 

förälder till en person med Downs syndrom.  

 

METOD 

Litteratursökning och datainsamling 
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När vi påbörjade vår litteraturöversikt hittade vi många artiklar relaterade till Downs 

syndrom ur syskonens perspektiv. Inklusionskriterierna för att kunna använda oss av 

artiklarna i vår studie var att de skulle vara tidigast från 1990-talet samt vetenskapligt 

granskade, det vill säga peer reviewed. Efter den första snabbgranskningen visade det 

sig dock att många var kvantitativa studier och därför oanvändbara i vår kvalitativa 

uppsats samt flera var endast reviewer. Vi fortsatte våra sökningar med hjälp av nya 

sökord och i fler databaser. De olika databaserna vi tog del av till en början med var 

Cinahl, Medline, Blackwell Synergy samt Nursing journals. Artiklarna som hittades var 

ofta otillgängliga, från tidigt 70-80 tal eller kvantitativa.  

Sökorden som användes inom de olika databaserna var Down syndrome, sibling, 

siblings, parents, brothers and sisters, family, relations, interviews, qualitative, Trisomy 

21 och mental retardation. 

På grund av få antal träffar samt många oanvändbara kvantitativa artiklar vände vi oss 

till söksupport på Borås Högskola för vidare artikelsökning. Där fick vi tips om 

alternativa sökord samt databaser mer inriktade mot sociologi samt psykologi. Inom 

dessa kategorier fanns databaserna PsykINFO, PsykARTICLES samt SAGE Journals. 

En artikel fanns endast tillgänglig på biblioteket i Göteborg där den inhämtades vid en 

senare tidpunkt. Vidare blev det aktuellt att söka i de funna kvalitativa artiklarnas 

referenslistor för att uppnå rätt antal artiklar. Efter att endast funnit fyra artiklar som 

passade ihop med det initiala syftet beslutade vi att vidga vårt syfte för att kunna uppnå 

en god kvalitet på vårt arbete. Detta medförde att vi kunde utöka våra sökord ytterligare 

och finna fler användbara artiklar. 

Artikelgranskning 

Totalt sett lästes 17 abstracts varav sex stycken visade sig vara kvantitativa studier. De 

resterande elva artiklarna var kvalitativa studier. Dock valdes tre stycken bort på grund 

utav att de inte uppfyllde de bestämda inklusionskriterierna. Resterande åtta artiklar 

granskades enligt ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier. Baserat på resultatet 

av granskningen valdes sju artiklar ut för att användas i arbetet. Dessa artiklar finns 

presenterade i en översikttabell. Se bilaga två. 

I tre av fyra artiklar om syskonens upplevelser framgick fördelningen mellan systrar och 

bröder. 31 manliga och 32 kvinnliga informanter deltog i de olika studierna. Åldern på 

syskonen varierade mellan 6-18 år. Gemensamt för samtliga syskon var att de alla var 

äldre än syskonet med funktionshinder. 

Till skillnad mot studierna om syskonens upplevelser skilde det kraftig i 

könsfördelningen i artiklarna om föräldrarna. 44 mammor och tolv pappor var med i de 

tre olika studierna. I endast en av artiklar beskrevs åldersskillnaden tydligt på 

föräldrarna, som låg mellan 20 års ålder upp till 60 års ålder. 

Analys 

En kvalitativ analysmetod användes. De vetenskapliga artiklarna analyserades med 

hjälp utav innehållsanalysen enligt Evans (2003). Metoden innebär att i varje artikel 
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hitta nyckelfynd för den specifika frågeställningen. I relation till syftet används de funna 

nyckelfynden för att hitta likheter mellan artiklarna. Likheterna som hittas slås samman 

i teman och subteman/underteman för att sedan formulera resultatet. De valda artiklarna 

delades upp i två kategorier: syskonens upplevelser och föräldrarnas upplevelser. 

Därefter lästes artiklarna igenom flera gånger av båda författarna. Innehållsanalysen 

enligt Evans (2003) valdes att användas då metoden är lämpad att användas vid 

kvalitativa studier. Enligt Friberg (2006) ska en sammanställning av varje studies 

resultat göras för att få en överblick över det som ska analyseras.  

 

Vi valde att tillsammans gå igenom varje artikel för att finna nyckelfynd i dess resultat. 

De användbara nyckelfynden skrevs ner på varsitt pappersark i ett block. Därefter revs 

alla sidor ut och lades upp på bordet för att utvärdera om de hade några gemensamma 

nämnare. Utifrån fynden diskuterades vilka som hörde ihop för att komma fram till 

subteman som kopplade samman de olika artiklarna. När analysen var klar hade tio 

subteman med tre huvudteman framkommit. Se tabell 1 och 2. Dessa användes som 

grund i resultatet.  

 

RESULTAT 

Resultatet belyser upplevelser av att vara ett syskon eller förälder till en person med 

Downs syndrom (Tabell 1 & 2). 

 
Tabell 1.Upplevelser av att vara ett syskon till en person med Downs syndrom presenterade i teman och 

subteman. 

Tema Subtema 

Att uppleva både positiva och negativa 

känslor 

-Att uppleva syskonet som vem som helst 

-Att behöva varandra 

-Att inte bli sedd men vilja vara delaktig 

-Att ha framtidsplaner 

 

 
Tabell 2.Upplevelser av att vara förälder till en person med Downs syndrom presenterade i teman och 

subteman. 

Tema Subtema 

Att vara familjens stöttepelare -Att känna hopp och gemenskap 

-Att finna mening 

-Att växa och kämpa tillsammans 

 

Att kämpa för varandra -Att kämpa för familjens rätt 

-Att känna sig som en del i samhället 

-Att uppleva trygghet och förtroende i 

mötet med sjuksköterskan. 
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Att uppleva både positiva och negativa känslor  

 

Att uppleva syskonet som vem som helst 

Flera av artiklarna beskriver att informanterna, i detta fall syskon till barn med Downs 

syndrom, inte ser syskonet som syskonet med Downs syndrom utan istället som vilken 

person som helst. Informanten i en studie av Flaton (2006) berättar att föräldrarna i stor 

utsträckning försökte dölja att lillebror var speciell. Det var svårt att förstå varför 

föräldrarna var ledsna, vilket var ovanligt och aldrig hände annars. Dessutom var det 

svårt att förstå föräldrarnas reaktion. De hade äntligen kommit hem fån sjukhuset och 

syskonet var ju bara helt perfekt, så väntad och så älskad.  Baumann, et al(2005)skriver 

att en informant berättar att det glöms bort att lillebror har Downs syndrom. Brodern är 

ju som vilken pojke som helst. Även Rampton, Rosemann, Latta, Mandleco, Olsen 

Roper, & Dyches, (2007) beskriver hur en 14 årig syster berättar att lillebror är som 

vilken bror eller syster som helst. Lillebror tittar på tv, kastar boll, åker skateboard, 

leker med hunden och tittar på film precis som vilket normalt barn som helst. 

 

”I kind of forget that he has DS and I just see him as a boy” (Baumann, et al. 2005. 

s. 54) 

 

Flaton (2006) skriver att informanten alltid var öppen med att syskonet hade Downs 

syndrom. I skolan presenterades brodern med att tala om för alla att lillebror var speciell 

och varför. 

 

“This is my brother and he has Down syndrome and it´s a genetic disorder and it 

happens at the moment of conception.” (Flaton, 2006. s. 137.) 

 

Detta innebar att skolkompisar och andra vänner var medvetna om syskonets syndrom 

och ingen behövde bete sig konstigt och fråga saker. En nioårig kille berättar i en studie 

av Rampton, et al. (2007) hur hans lillebror hjälpt honom att förstå saker. En annan 

deltagare i samma undersökning berättar att utan lillebror skulle han varken inte veta 

mycket eller få göra de speciella sakerna. 

”That`s my little brother… he helps me understand things… like I don´t look people that 

need, like handicaps, the same.” (Rampton, et al. 2007. s.427.)  

En flicka beskriver barnen med Downs syndrom som bara lite speciella. Orden som 

användes indikerade att flickan menar att alla barn i huvudsak är lika trots deras 

uppenbara skillnader (Baumann, et al. 2005). 

 

Att behöva varandra 

Baumann, et al. (2005) skriver att informanterna berättar att uppmuntran och 

engagemang är viktigt när man är ett syskon till en person med Downs syndrom. Vidare 

skriver författarna att vara syskon innebär en blandning av känslor som till exempel 

plikttrogenhet och ovilja att ställa upp på det extra som krävs men även mycket glädje 

och lycka. 
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I en studie av Cox, Marshall, Mandleco och Olsen (2003) beskriver deltagarna att de 

hanterar en stressfull situation genom att låta sig uttrycka känslorna. Detta gav uttryck 

genom att till exempel bli arg eller bli frustrerad. Vidare skriver författarna att syskonen 

ofta vände sig till familjen för att kunna hantera situationen.  

 

“Get mom to help me” “Go and hug my brothers and sister and Erica (sibling with a 

disability).” (Cox, et al. 2003. s. 407.) 

 

Både föräldrarna och mor- och farföräldrar var familjemedlemmar som det friska 

syskonet vände sig till för att få stöd. Även syskonet med funktionshindret nämndes 

som den personen syskonet sökte sig till vid svåra tillfällen (Cox, et al. 2003). 

Informanter i Baumann, et al. (2005) uttryckte svårigheter att hantera syskonets humör 

och uppförande. Rampton, et al. (2007) framhåller att syskonen betraktar sina familjer 

som väldigt viktiga för att familjen älskar och hjälper varandra och gör aktiviteter 

tillsammans. 

 

Att inte bli sedd men vilja vara delaktig 

En femårig tjej berättar att föräldrarna spenderar mer tid med syskonet med 

funktionshindret än med det friska syskonet. Det sjuka barnet särbehandlas och får till 

och med sova i föräldrarnas säng. Vidare berättar samma tjej att fadern brukade vara 

hemma mycket mer innan lillasystern föddes. Men efter födseln upplever storasystern 

att fadern aldrig är hemma utan istället är på jobbet hela tiden. Flickan berättar om 

tankarna om pappans frånvaro: 

”My daddy used to be home more. He used to buy me rainbow cookies, but when my 

sister was born he had to work all the time.” (Baumann, et al. 2005. s. 56.) 

 

Flera författare skriver om hur syskon upplevde brist på information om syskonet från 

föräldrarna. Informanten i Flaton (2006) beskriver att föräldrarna upplevde det som 

jobbigt då det friska syskonet alltid ville vara med på alla läkarbesök och varje 

utvärdering. Det fanns en önskan om att vara delaktig och att veta vad som väntades 

härnäst. Något som inte alltid uppskattades av de vuxna. 

 

”I made it pretty difficult for my parents. I insisted of going to every evaluation because 

I wanted to know what was going on and I wanted them to explain everything to me.” 

(Flaton, 2006. s. 137.) 

 

Både Baumann, et al. (2005) och Flaton (2006) beskriver att deltagarna kände att de fick 

sätta sig själv åt sidan till förmån för syskonet. En informant beskriver att hon 

tillsammans med fadern fick överta det huvudsakliga ansvaret för sitt syskon när 

modern blev sjuk. Vidare beskriver informanten att redan som femåring var det första 

hon gjorde på morgonen var att titta till lillebrodern så att allt var okej där innan dagen 

började med påklädning inför skolan (Flaton, 2006).  

 

Baumann, et al. (2005) skriver att många informanter upplevde det som att de fick ta 

större ansvar vilket ledde till att tiden med föräldrar och vänner minskades. Detta ledde 
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till irritation över att syskonet med Downs syndrom fick det som de andra syskonen så 

gärna ville ha, mer fritid och mer tid med föräldrar.  

 

Att ha framtidsplaner 

Flera av deltagarna i Baumann, et al. (2005) berättar att växa upp med ett syskon med 

Downs syndrom har gjort att framtidsplanerna är inriktade på att hjälpa människor. En 

kille beskriver sina planer om framtiden: 

”Peter (age 12) said he wanted to be a police officer so that he could” be responsible to 

take care of other people”” (Baumann, et al. 2005. s. 56.) 

 

En annan tjej vill bli barnläkare för att kunna ta hand om barn. Vidare skriver Baumann, 

et al. (2005) en tjej berättar hur vissa barn kan vara så dumma mot barn med Downs 

syndrom. Flera deltagare berättar att de ofta såg till att andra barn upplevde ett 

välbefinnande. Detta omhändertagande baserades på hur syskonet med Downs syndrom 

hade blivit behandlad av andra. 

 

Att vara familjens stöttepelare 

 

Att känna hopp och gemenskap 

Alla familjer har unika behov. Familjer där det finns ett barn med funktionsnedsättning 

utgör inget undantag. Däremot blir det viktigare att se människors styrka, fokusera på 

det positiva och vara känslomässigt engagerad i andra medmänniskor skriver King, et 

al. (2005). 

” Our society tends to value persons based on performance, knowledge, education, the 

ability to earn income. And these children have taught us that there are so many more 

inherently important values, which have shaped us as a family.” (King, et al. 2005. 

s.361 ) 

I en studie av Looman (2004) skildras det att en familj ofta har ett gemensamt mål för 

sitt barn som led av en funktionsnedsättning genom att sätta upp framtida mål i relation 

till samhället. Dessutom skriver Lindblad, Rasmussen och Sandman (2005) att genom 

att inbringa hopp för barnets framtid, genom uppmuntran och den potential som finns 

värdesätter omgivningen det funktionsnedsatta barnet. Detta värdesattes och betydde 

mycket för föräldrarna. Likaså framhåller King, et al. (2005) att hopp leder till att 

familjen får en positiv vision inför framtiden vilket ger ytterligare uppmuntran att orka 

tänka framåt och ständigt se nya möjligheter för sin familj. Vidare beskriver Looman 

(2004) hur föräldrarna kunde finna gemenskap samt känna tro, hopp och drivkraft när 

de fick samarbeta och medverka till sitt egna barns personliga hjälp samt 

träningsprogram istället för att endast följa den redan skrivna manualen.  

Att finna mening 

Föräldrarna i artikeln skriven av King, et al. (2005) beskrev hur hela livssituationen 

förändrades när de fick ett barn med funktionshinder och hur allt som hade tagits för 

givet förr i livet förändrades. Detta innebar att föräldrarnas tankar kring barnets framtid 
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ibland kändes hopplöst samt att bilden av dem själva som föräldrar försämrades. Bland 

familjer som deltog i en studie av Looman (2004) lyftes vikten av andlighet fram. Det 

uttrycktes tankar och känslor om hur man upplevde en mening med situationer som 

uppstått samt en acceptans för oföränderliga förhållanden i livet. Ytterligare beskrivs det 

av King, et al. (2005) hur vissa familjer blev mer medvetna om deras tro när de födde 

ett barn med Downs syndrom och att grunden till detta var för att pröva dess 

värderingar.   

” When my son was born, I wasn`t a believer, but God used him in my life to bring me 

closer to Him.” (Looman, 2004. s. 423) 

Att växa och kämpa tillsammans     

King, et al. (2005) framhåller att familjebanden stärks av föräldrarnas insikt om att välja 

”rätt” inställning till livet.  

Tidigare värderingar inom familj och äktenskap såsom vikten att behålla god 

kommunikation förstärktes efter att man fött ett barn med särskilda behov skriver King, 

et al. (2005). Även bättre förståelse av sig själv som människa uppgavs vara en positiv 

egenskap som barnet bidrog med. Dessutom uttryckte föräldrarna att de hade lärt sig ha 

tålamod, acceptans samt andra aspekter som medmänsklighet. Föräldrarna berättade hur 

olika typer av utföranden och glädje som för andra familjer togs för givet värdesattes 

högt i deras familj.  

” When (my son) was able to say his name, or to spell his name, or tell me his phone 

number or where he lives, that was something to celebrate. Whereas, to the typical 

normal family, that would just be `Great, awesome`- you know, `You`re doing great in 

school. But to me… you could say it was like winning a million dollars.” (King, et al 

2005. s. 361 ) 

Strukturen inom familjen, där barnet med ett funktionshinder alltid har haft en central 

roll, kan med tiden förändras i respekt för och hänsyn till den övriga familjen och deras 

behov skriver King, et al. (2005). Föräldrarna berättade att det tidvis blev ansträngande 

när allas särskilda behov skulle tillgodoses samt att i vissa situationer prioriterades 

därför de övriga barnen för utvecklingens skull.  

” I think we are probably in many ways far closer than we would be had this not 

affected our family. We are certainly far more sensitive, I think, to each other. We are 

probably more sensitive in fact to my older son (who does not have a disability) and his 

needs because we are so concerned that he is going to get left out.” (King, et al. 2005. 

s. 362 ) 

Föräldrar berättade hur de med tiden vågade förändra sitt synsätt på livet och började 

fokusera på de egna behoven och drömmarna man tidigare under livet hade gett upp 

(King, et al. 2005). 
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Att kämpa för varandra 

 

Att kämpa för sin rätt  

En mor beskrev hur hon kände att hela hennes familj hade bemyndigats genom att ingå i 

ett ”vanligt” samhälle. Många myndigheter och samhällsinstitutioner tog aldrig hänsyn 

till deras behov. Flera familjer redogjorde för hur samspelet mellan samhället och de 

själva hade förbättras genom att gemensamma mål utarbetades för barnet. I stället för att 

arbeta mot varandra fick de arbeta med varandra (Looman, 2004).  

”Kirk didn´t catch on and the teacher said,” Kirk cannot do his work.” I´m like “well, 

duh. He´s got brain damage. So he cant`t count to 10. But you know what? He does 

know his shapes and colors. And even social workers said,” well, Kirk`s not one of our 

brightest student…” and I´m thinking, “hey, no fake, Jake! That`s why we`re here,” I 

said. “But you know what? He´s going to be a good man, if we work together. If we`re 

really lucky, he`ll be a taxpayer. Hey! How about everybody do their job so he can pay 

taxes?” Isn`t that a great concept?” (Looman, 2004. s. 422) 

Lindblad, et al, (2005) skriver att om en förälder känner sig motarbetad på grund av att 

de har ett barn med ett funktionshinder förde man ständigt en inre kamp mot 

omgivningen. På så sätt skyddade föräldrarna sig själva från att bli nonchalerad samt att 

stötta barnet att få den hjälp som kunde erhållas. Denna kamp beskrevs som en extrem 

last i vardagen. Detta framkallade många känslor som ilska, misstro och känslan av att 

behöva vara på sin vakt. Vissa familjer nedprioriterade vissa av sina viktiga värderingar 

skriver King, et al(2005). Dessa kunde vara självständighet eller att fullfölja sina 

drömmar. I stället fokuserades familjen på att respektera varandra, att bli accepterade i 

samhället och tolerans människor sinsemellan. Prioriteringarna i livet blev att klara av 

att betala räkningarna, försäkra sig om fysisk och psykisk säkerhet, uppmuntra deras 

barns självkänsla och göra saker ihop som en familj.  

Stöd från omgivningen bidrog till en lättnad från daglig osäkerhet och tvivel. Det 

hjälpte även till att se det positiva i familjesituationen och möjligheten att leva ett 

”normalt” fungerande familjeliv (Lindblad, et al. 2005).  

Att möta samhället 

Familjer till barn med Downs syndrom kände styrka när de fick tillhöra en verksamhet 

på samma sätt som övriga helt kognitivt friska barn. I dessa verksamheter ingick bland 

annat skolan, försäkringsbolag samt hälso- och sjukvården skriver Looman (2004).  

Gemensamt för de deltagande familjerna i olika studier var att förväntningarna alltid var 

att få höra sanningen som sades.  

” I think sometimes, whether it´s school or a therapist, that maybe they got a little more 

than they`re capable themselves of doing. I want them to know I don’t expect anybody 

to know all the things. But I expect honesty, trust. You know? Say when you don´t 

know.”(Looman, 2004. s. 420) 
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Familjens positiva upplevelser av att bli bemötta av olika yrkesmän, samt känna stöd i 

det vardagliga livet och stöttningen av deras funktionsnedsatta barns utveckling, bidrog 

till en underlättande känsla i det vardagliga livet. Bristande understöd uppgavs däremot 

ge negativa konsekvenser gentemot familjen. Detta tolkades av familjen som att barnet 

inte var värdigt uppmärksamheten eller värd att engageras i skriver Lindblad, et al 

(2005). 

Lindblad, et al. (2005) fortsätter beskriva att föräldrarna upplevde det förtroendefullt när 

de fick uppmuntran av olika yrkesgrupper i sitt vårdande som förälder. Detta skänkte en 

viktig mening i senare möten med övriga människor samt ett erkännande som en unik 

person som barnets vårdnadshavare. Detta erkännande upplevdes då en spontan fråga 

ställdes om andra saker än om barnets funktionshinder och omvårdnad. En mor berättar 

hur hon upplevde spontan uppmärksamhet samt omsorg av en sjuksköterska på ett 

sjukhus, som ett viktigt moment i det egna och hennes familjs välmående (Lindblad, et 

al. 2005). 

” Just that they asked how the parents were, I think that felt good. They used to come in 

and sit down and talk about something different. They didn´t talk about hospital things 

or our son all the time. So you got that trust in them.” (Lindblad, et al. 2005. s. 290.) 

Att uppleva trygghet och förtroende i mötet med sjuksköterskan  

Vårdpersonalens bemötande och hur oförutsedda situationer hanterades var en 

avgörande faktor för om föräldrarna vågade öppna sig som familj. Detta var 

betydelsefullt för att kunna skapa en förtroendefull relation då föräldrarnas inre rädslor 

och tankar kunde bearbetas. Bristande bemötande då familjens eller barnets särskilda 

behov bortsågs mynnade i smärtsamma känslor (Looman, 2004).  

Vid situationer då ett barn med funktionshinder inte mår väl bör föräldrarnas berättelser 

uppmärksammas av vårdpersonal utan oväsentliga följdfrågor och tvivel. Detta kan ge 

upphov till känslor av osäkerhet i föräldrarnas vårdande skriver Looman (2004). 

” They had already decided and they didn´t listen to me. Then you felt completely 

powerless as a mother and fact you had nothing to say. Yes, I felt it was really hard 

when he was so bad, I was so angry. Then I felt that it did not matter what you said, you 

were just like put in a queue.” (Lindblad, et al. 2005. s. 292.) 

När en förälder dessutom blir lämnad ensam i ovisshet samt missförstådd angående 

barnets välmående, förmågor och naturliga utveckling leder detta till minskat hopp om 

barnets framtid. Det ansågs att vårdaren tydligt visade vilka begränsade förmågor barnet 

hade. Detta bidrar till en negativ påverkan på det vardagliga livet och hela 

familjesituationen skriver Lindblad, et al. (2005).  

Upplevd trygghet i det dagliga livet och vardagen inom familjen erfors då man hade en 

speciell kontaktperson att söka upp som var väl insatt i familjens situation vid 

oförutsedda förhållanden som var främmande för föräldrarna. Detta bidrog till att den 

osäkerhet och okunskap som uppstod snabbt kunde lösas via exempelvis ett 

telefonsamtal eller ett besök där råd och kunskap utbyttes skriver Lindblad, et al. 
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(2005). Livssituationen blir då lättare utan ständig oro fastän familjen avviker från 

normen i samhället. 

” Then I thought I wonder if I should ring and hear what they say, he was there every 

day. We didn`t talk long. He just said what he thought and gave clear instructions. Then 

I felt really secure.” ( Lindblad, et al. 2005. s. 292.) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Vid den tidpunkt då vi började diskutera vilken typ av litteraturstudie vi skulle inrikta 

oss på var det självklara valet att göra en kvalitativ studie eftersom syftet är att belysa 

familjens upplevelser av att ha en familjemedlem med Downs syndrom. Vi antog att det 

skulle vara relativt lätt att få fram vetenskapliga artiklar av god kvalitet med denna 

inriktning, då Downs syndrom är en relativt vanlig diagnos runt om i världen samt att i 

en familj finns det ofta syskon. Besynnerligt nog var väldigt många relevanta artiklar 

kvantitativa där det gjordes olika typer av mätbara studier hur det är att vara ett syskon. 

Innan beslutet om typ av studie vi skulle rikta in oss på hade vi diskuterat olika för- och 

nackdelar med diverse metoder det vill säga kvalitativ kontra kvantitativ forskning. Det 

vi kom fram till var att eftersom vi i vårt syfte ville belysa hur det är att ha ett syskon 

som har Downs syndrom samt den övriga familjens perspektiv på det hela bör kvalitativ 

forskningsmetod lämpa sig bäst. Det vårt antagande baserade sig på var att upplevelser, 

känslor samt tankar och funderingar borde vara svårare att mäta, eller göra olika 

statistiska uträkningar på. Dessutom frågade vi oss om det ens kunde vara möjligt att 

poängsätta en känsla eller upplevelse? Vårt självklara val blev då att göra en 

litteraturbaserad kvalitativ uppsats med intervjubaserade artiklar. 

När vi inledde vår artikelsökning om upplevelsen av hur det är att vara ett syskon till ett 

barn med Downs syndrom fann vi många artiklar relaterade till diagnosen. Detta var 

mer inriktat på hur moder och/eller fader upplevde att situationen att fostra barn med en 

diagnos samt omständigheterna detta leder till. Vi omformulerade sökorden och sökte 

mer på ord som syskon och Downs syndrom. Detta förde oss till många nya artiklar om 

ämnet publicerade i tidskrifter som riktade sig till psykologer. Många av dessa artiklar 

var dock kvantitativa studier. Vidare fortsatte vi med alternativa sökord men fortfarande 

överraskande nog hittade vi minimalt med kvalitativa artiklar. Efter att ha fått fram fyra 

lämpliga artiklar som hade tillräcklig relevans gentemot vårt syfte valde vi att ta hjälp 

av söksupporten på Borås Högskola då antalet artiklar inte uppnådde önskat antal. 

Söksupporten gick ut på att en lärare gav oss tips samt ett mer ingående tänk gällande 

sökorden. Han presenterade oss även för databaser som vi inte hade besökt tidigare 

vilka stod under ämneskategorin pedagogik, psykologi och sociologi. Där kunde vi ta 

del av helt obesökta databaser som hade en annan inriktning. Problemen som vi stötte 

på var att många artiklar inte kunde nås från Borås Högskolas system, utan fanns 

tillgängliga på andra högskolor och universitet runt om i landet. En artikel som var 

användbar, då denna stämde in på våra inklusionskriterier, var åtkomlig på ett bibliotek 

på Göteborgs universitet där den inhämtades. Senare blev även den en mycket bra 

artikel att göra manuella och systematiska sökningar bland dess referenslista på nya 

väsentliga kvalitativa artiklar. Vid denna tidpunkt hade vi efter handledning bestämt oss 
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för att komplettera vårt syfte och inte enbart inrikta oss på syskonperspektiv utan ta del 

utav hela familjens perspektiv men med en utgångspunkt från syskonen. Vårt nya syfte 

gav oss möjligheten att ta del av fler artiklar som berörde den hela familjens tankar och 

levnadssätt varav vi slutligen fick ihop sju väl användbara vetenskapliga artiklar.  

Att finna nyckelfynden i de olika artiklarna var okomplicerat då samtliga studier hade 

tydliga rubriker samt underrubriker med väl strukturerat innehåll och utförligt gjorda 

granskningar. Svårigheterna var att sammanställa dessa nyckelfynd och komma på 

subteman som var väl bearbetade och hade gemensam innebörd.  Orsaken till detta 

berodde på att samtliga artiklar var väldigt ingående och detaljerade inom sin egen 

inriktning och studie trots att de alla involverade familjer, eller syskon och barn med 

Downs syndrom. 

 

Resultatdiskussion 

 

I denna resultatdiskussion har vi valt att framhäva och diskutera tre olika subteman som 

framkommit ur våra huvudteman. Det som blev avgörande för valet var teman som 

berörde oss samt gav oss nya perspektiv på ämnet.   
 

Ur huvudtemat: " Att tillåta sig ha både positiva och negativa känslor" valdes att 

diskutera subtemat: "som vilken bror eller syster som helst". Vidare valdes ur nästa 

huvudtema som är "att vara familjens stöttepelare", subtemat: "att växa och kämpa 

tillsammans". Slutligen valdes även att diskutera delar ur subtemat " att känna hopp och 

gemenskap".  

 

Precis som Baumann, et al. (2005) skriver i sin artikel så ansåg vi att det har betydelse 

hur man blir formad som människa senare i livet om man ingår i en gemenskap mellan 

systrar och bröder. Vidare förstod vi att det viktiga förhållandet mellan syskon skulle 

upplevas på annat sätt då det efterlängtade syskonet föddes oväntat med Downs 

syndrom och inte var som alla andra. Riddersporre (2003) redovisar i sin avhandling att 

vissa föräldrar kände ett behov av att skaffa ytterligare ett barn för att det ”normala” 

barnet skulle kunna ta del utav en vanlig familje- och syskonrelation. Innebörden i dessa 

uttalanden tror vi har sitt ursprung i att föräldrarna vill att barnet utan 

funktionsnedsättning ska vara delaktig i en familj där känslan utav att ett barn med ett 

handikapp inte tar upp hela tillvaron. Att skaffa fler barn kan dessutom ge utrymme för 

föräldrarna att känna att det är ”okej” med ett handikappat barn då det friska barnet får 

en mer normal uppväxt när det finns ett till friskt syskon i familjen. Skulle en familj 

påträffas med denna tankegången tycker vi att det kan vara lämpligt att framföra att den 

vårdvetenskapliga hälsobilden ställer hälsa och lidande i fokus istället för själva den 

ställda diagnosen. Precis som King, et al. (2005) understryker bör även detta i sådana 

fall gynna familjebanden anser vi, som då stärks av föräldrarnas insikt om att välja 

”rätt” inställning till livet.  

Samtliga författare från vår resultatdel skriver hur de olika deltagarna ser sitt syskon 

som vilken annan person som helst. Detta trodde vi skulle bli tvunget att växa fram eller 

utvecklas med tiden som man levde ihop. Flaton (2006) beskriver hur föräldrarna i 

studien försökte undanhålla att lillebror var speciell för storasyster som av oss ansågs 
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vara ett sätt att beskydda alla parter i familjen. Ur systerns synvinkel övergick detta till 

en konstig situation då modern grät för ovanlighetens skull när alla skulle vara lyckliga 

då en tillökning hade skett i familjen. Detta ansåg vi berodde på hur olika människor 

tänker i olika åldrar och vad som anses vara väsentligt kontra oväsentligt. En mor tycker 

att systern behöver beskyddas från att få reda på att lillebror avviker från normen i 

dagens samhälle medan systern inte kunde varit lyckligare över att få bli en storasyster 

och få någon att dela sin livssituation med och ta hand om. I sådana situationer kan det 

även vara lämpligt att inrikta sig på den familjefokuserade vården med tanke på de olika 

utvecklingspsykologiska faktorerna som barn genomgår, där det finns en risk att 

reaktioner tolkas och en felaktig bild av verkligheten genereras hos det friska barnet. 

Samhällsinflytande är ofta indirekta skriver Riddersporre (2003). Föräldrarnas 

erfarenheter och upplevelser av att få ett barn med funktionsnedsättning ses i relation till 

hur samhället förhåller sig till funktionshindrade. Även i artikeln gjord utav Baumann, 

et al. (2005) beskrivs det hur en deltagare i en av studierna berättar att lillebror är som 

vilken pojke som helst och att hans Downs syndrom inte är något som ens reflekteras 

över i vardagen. Detta stärker det vi diskuterade fram efter genomgång utav resultaten i 

artiklarna, hur bandet som finns mellan syskon är starkare än folks tankar om det som 

anses avvika från det normala i samhället och att det inte ens är värt att reflektera över. 

På liknande sätt tar Rampton, et al. (2007) upp hur de äldre syskonen berättar att fastän 

deras lillebror eller lillasyster har Downs syndrom så leker de på precis samma sätt och 

har samma behov som övriga barn. Vi kommer fram till att det tyder på hur viktigt det 

är att inte behandla någon annorlunda eller ifrågasätta ens familjemedlem bara för att 

denna har en diagnos.  

Vidare tas det upp i artikeln skriven av Rampton, et al. (2007) om en 9 årig pojke som 

säger att det är hans lillebror som hjälper honom att förstå saker och ting. Vi vill påvisa 

att en syskonrelation är värdefull och att det alltid finns ett utbyte fastän det ena 

syskonet lider av Downs syndrom. Inom detta område fortsatte även Baumann, et al. 

(2005) att skriva om hur syskonen till barnen med Downs syndrom ofta redan har 

bestämt sig hur framtiden ska bestå av att arbeta med människor och med inriktning mot 

att hjälpa dem på ett eller annats sätt. Detta antar vi baserar sig på deras egen uppväxt 

och goda relation till en annorlunda människa och dess särskilda behov, som man tidigt 

som ett äldre syskon visade sig klara alldeles utmärkt och göra stor nytta för hela den 

egna familjen och omgivningen. 

 

När man har ett syskon innebär det att man både har ljusa och mörka stunder i sin 

relation till varandra vilket är helt normalt. Därför bör även en relation mellan syskonen 

i en familj där en lider av Downs syndrom inte alltid enbart vara positivt. Dock tror vi 

att eftersom lillebror eller lillasyster redan är annorlunda är det en mer förbjuden 

tankegång. Olsson, et al. (2008) beskriver hur syskon har behövt extra styrka när 

omgivningen har varit avståndstagande. Vi ser det som att stöd och uppmuntran från 

den övriga familjen och närstående därför har en avgörande roll för det friska syskonets 

välmående och välbefinnande som upplevs först då syskonet vågar erkänna sitt lidande. 

Upplevelser av välbefinnande är subjektiva men precis som Riddersporre (2003) skriver 

kan en familjs olikheter faktiskt ses som en tillgång och stärka relationen och på detta 

sätt hjälpa familjen att uppnå välbefinnande. Vid besök på sjukhus anser vi att det har 

en betydande roll för en god familjefokuserad vård om man som sjuksköterska arbetar 
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utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv och beskriver välbefinnandet utifrån dess 

upplevelser istället för motsatsen till sjukdom. 

 

Vi tycker att det är äldre anhörigas uppgift att visa att det är normalt att ha både positiva 

och negativa känslor och att dessa inte betyder att man älskar varandra mindre för det. I 

artikeln skriven utav Baumann, et al. (2005) står det tydligt hur deltagarna berättar att 

uppmuntran och engagemang är viktigt när man är ett syskon till en person med Downs 

syndrom. En blandning av olika känslor som till exempel plikttrogenhet, ovilja men 

även mycket glädje och nöje är en del av vardagen. 

 

Att inte alltid förstå sig på sitt funktionsnedsatta syskons beteende eller uppförande 

förstår vi kan vara svårt att hantera. Därför kan det kompenseras med stunder då 

familjer får göra aktiviteter ihop precis som Rampton, et al. (2007) beskriver och då 

även ta tillfälle till att lära sig av varandra för att nyttja detta i framtida situationer.  

 

Att få känna delaktighet, ur föräldrarnas synvinkel kan vara något så enkelt som att få 

vara med i planerandet av barnet träningsprogram. Något som uppskattades stort av 

föräldrarna var att känna att man har stöd och ingår i samhället beskrev Looman, 

(2004). Ur syskonens perspektiv hade känslan av delaktighet istället fokus på familjen. 

Därför anser vi att information från föräldrarna borde vara ett självklart inslag i 

vardagen ända från början för att förhindra åsidosättning. Flaton (2006) skriver dock hur 

föräldrarna inom en familj upplevde det jobbigt då systern till barnet med Downs 

syndrom alltid ville vara med på läkarbesöken och få reda på allt som var på gång. Detta 

ledde i sin tur till att allting skulle förklaras vilket inte alltid uppskattades av 

föräldrarna. Våra tankar kring dessa uttalanden inriktar sig på att föräldrarna kanske 

borde se hela situationen ur sin äldre dotters perspektiv och då kanske inse att det kan 

vara hennes sätt att få ta del av sitt yngre syskons diagnos och inte bli lämnad utanför 

familjens angelägenheter. 

 

Det beskrevs även i fler artiklar hur de äldre syskonen ibland kunde känna sig åsidosatta 

och irriterade på grund av syskonet med funktionshinder och att de upplevde ett större 

ansvartagande än nödvändigt. Detta resulterade i färre tillfällen att umgås med 

föräldrarna och vännerna. Vi menar att föräldrarna ska uppmärksamma detta i ett tidigt 

skede och förhindra att dessa situationer ens uppkommer. Även om syskonet inte har en 

funktionsnedsättning så är det ett barn med egna behov där stöttning i vardagen, för att 

uppleva välbefinnande som den enskilda individ hon eller han är, behövs. Lounds 

Taylor, et al. (2008) lägger vikt vid att det friska syskonets framtid påverkas när det 

gäller etablering av skapandet av det egna livet och familjebildandet när man får ett 

syskon med ett funktionshinder. Grundandet på detta tror vi kan vara delvis en uppväxt 

utan individuell uppmärksamhet och rädslan för att få ett barn med ett handikapp då 

detta finns i familjen. 

 

Att få ett barn med Downs syndrom får personer att ifrågasätta sin tro skriver King, et 

al. (2005). Man anklagar ofta sig själv och undrar om ens tidigare handlingar kunnat 

göra framtiden annorlunda. Vi tror att sådana situationer kan gemensamt leda till 

slutenhet vilket gör det svårt att bearbeta lidandet. Dahlberg, et al. (2003) skriver hur en 

människas livsvärld är individuell och unik och lär man sig att betrakta vardagsvärlden 

ur ett livsvärldsperspektiv tror vi att detta kan underlätta hanteringen av oförutsedda 
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situationer. När ett barn får en diagnos leder det ofta till att de planer familjen tidigare 

hade för sitt barn plötsligt kommer förändras. När omställningen har bearbetats och det 

gått ett tag ändras förhoppningsvis de anklagande känslorna och tankarna. Barnet ses 

inte längre som ett barn med ett funktionshinder utan man ser i stället barnet bakom 

funktionshindret. Tankarna som familjen kommer fram till med tiden tycker vi påvisar 

på en utveckling och ett accepterande av en oföränderlig situation. Görs inte detta kan 

omständigheterna enligt Wiklund (2003) leda till att den lidande människan får problem 

att integrera med omgivningen vilket då kan bidra till utanförskap i samhället. 

Något som är genomgående i artiklarna från vår resultatdel är föräldrarnas upplevelser 

och känslan av hopp för det funktionshindrade barnet. Istället för att se allt det negativa 

med att ha fått ett barn med Downs syndrom så tar man istället åt sig av det positiva. 

Prioriteringarna och nödvändigheterna för livet blir annorlunda. Saker som prioriteras är 

att se det positiva hos människor, se människors olika styrkor och vara känslomässigt 

engagerade i andra medmänniskor.  

Framtida forskning 

Denna studie har påvisat tydliga skillnader i tankar och känslor mellan föräldrar och 

syskon. Således borde man lära sig av varandra och utbyta upplevelser så ingen känner 

sig åsidosatt. Framtida forskning tycker vi borde lägga vikt vid att få föräldrar och 

syskon att känna en gemenskap och helhet som familj när det finns ett barn med Downs 

syndrom i familjen. Fokuset bör ligga på syskonen då de är en uppenbar minoritet i 

studier inom detta område. Fler kvalitativa empiriska studier som är anpassade efter det 

friska syskonets ålder och mognad kan förslagsvis användas.  

Kliniska implikationer 

De kliniska implikationerna som vi anser vår litteraturstudie kan bidra med till vården 

och vårdpersonalen i mötet med familjer där det finns ett barn med Downs syndrom, är 

utvecklande av broschyrer och fakta till alla familjemedlemmar där det finns tydliga 

delar tillägnade till syskon. Dessa ska då ha som avsikt att ge hela familjen känslan av 

uppbackning från sjukvården vare sig man är en förälder eller ett syskon. Specifikt för 

sidorna som riktar sig till syskonen är att de bör utformas mer åldersanpassat. Det kan 

vara en blandning utav illustrerade bilder, citat från barn där de egna upplevelserna 

nämns samt använda sig utav lämpad text och fakta som ger den yngre läsaren en chans 

att bilda sig en egen uppfattning och förståelse för vad det innefattar att ha Downs 

syndrom.  

   

Konklusion 

Med denna studie ville vi belysa både syskons och föräldrars upplevelser av att ha en 

familjemedlem med Downs syndrom. Sjuksköterskan behöver i dessa möten kunskap 

och förståelse i hur familjen ska bemötas i olika situationer som kan uppkomma under 

det funktionshindrade barnets uppväxt. Resultatet påvisar att syskons och föräldrars 

upplevelser av att ha en familjemedlem med Downs syndrom skiljer sig i betydande 

utsträckning. Alla parter bör därför lära sig av varandra för att ingen ska känna sig 

förbisedd, att vara delaktig i familjens situation är viktigt. Sjuksköterskan bör ha fokus 

på familjen som helhet så att både syskon och föräldrar kan få uppleva trygghet i mötet 

med vården, vilket i sig kan leda till ett bättre välbefinnande för dem.  
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Bilaga I. 

Halls kriterier 

 
Procentantalet i parenteserna visar hur vanligt kriteriet är. 

1. För tidigt född och/eller underviktig.  

2. Muskelslapphet (hypotoni). (80%)  

3. Dåligt utvecklad Mororeflex. (Reflexen kan utlösas genom att man släpper 

barnets huvud bakåt. Barnet slår då ut med armarna och gör sedan en 

omklamringsrörelse). (85%)  

4. Överrörliga leder. (80%)  

5. Platt ansikte. (90%)  

6. Platt bakhuvud.  

7. Rikligt med nackskinn. (80%)  

8. Veck i inre ögonvrån (epikantusveck).  

9. Snedställda ögonspringor.  

10. Små, vita prickar på regnbågshinnan (Bruschfields prickar).  

11. Lågt sittande ytteröron med få veck.  

12. Tungan hålls utanför munnen.  

13. Högt gomtak.  

14. Snörvlande andning.  

15. Korta, breda, mjuka händer med korta, överrörliga fingrar.  

16. Fyrfingerfåran sträcker sig över hela handflatan.  

17. Kort lillfinger, krökt inåt och med kort mellanben (klinodyktali).  

18. Stort avstånd mellan stortån och andra tån ("sandalgap").  

19. Avvikande form på höftleden (ses bara på röntgen).  

20. Tandavvikelser (när barnet blir äldre). 
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Bilaga II. 

 

Översikt av analyserade artiklar 

 
 

 Metod Syfte Urval Kvalitet 

Titel 
Being a 

sibling 

Författare 
Steven L. 

Baumann, 

Tina Taylor 

Dyches, 

Marybeth 

Braddick. 

Tidskrift 
Nursing 

Science 

Quarterly, 

vol. 18 No. 

1, January. 

Årtal 
2005 

Land 
USA 

Tolv barn mellan 

åldrarna 5-15 år 

med ett syskon 

som har gomspalt 

eller Downs 

syndrom 

intervjuades. 

 

Design: 
Semi-

strukturerade 

intervjuer via 

Parses 

omvårdnadsteorier 

och perspektiv. 

Syftet med 

denna 

studie var 

att utforska 

innebörden 

i hur det är 

att vara ett 

syskon till 

någon med 

Downs 

syndrom 

eller 

gomspalt, 

förändringar 

i hemmet 

samt hur 

man ser på 

framtiden.  

 

 

Tolv 

biologiska 

syskon 

valdes ut 

från åtta 

olika 

familjer 

efter att 

dessa valt 

att besvara 

ett 

nyhetsbrev 

som 

skickats ut 

via 

stödgrupper 

alt. 

föreningar. 

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet. 

 

 

 Metod Syfte Urval Kvalitet 

Titel 
”Who Would I Be 

Without Danny?” 

Phenomenological 

Case Study of an 

Adult Sibling 

Författare 
Robin A. Flaton 

Tidskrift 
Mental 

Retardation 

Årtal 
2006 

Land 
USA 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

studie 

Att ta reda 

på om livet 

blir 

annorlunda  

när man 

har ett 

syskon 

med 

Downs 

Syndrom 

och hur 

denna 

relation har 

format 

syskonet. 

Ett 

syskon 

valdes 

utför att 

beskriva 

med 

hennes 

egna ord 

hur hon 

har 

upplevt 

det att ha 

ett 

syskon 

med D.S 

Medelhög 

Vetenskaplig 

kvalitet 
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 Metod Syfte Urval Kvalitet 

Titel 
Images of Life 

Siblings of 

Children With 

Down Syndrome 

Författare 
Tammy B 

Rampton 

Jessica L. 

Rosemann 

Aimee L. Latta 

Barbara L. 

Mandleca 

Susanne Olsen 

Roper 

Tina T. Dyches 

Tidskrift 
Journal of   

Family Nursing 

Årtal 
2007 

Land 
USA 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

studie 

Att fånga 

viktiga 

symboler i 

livet hos 16 

syskon i 

familjer som 

även har ett 

barn med 

Downs 

Syndrom 

Bara ett 

syskon per 

familj valdes 

ut. Det valda 

syskonet 

skulle vara 

äldre än 

syskonet med 

D.S men vara 

det som var 

närmast i 

ålder. 

Medelhög 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

 
 Metod Syfte Urval Kvalitet 

Titel 
Coping Responses 

to Daily Life 

Stressors of 

Children Who 

Have a Sibling 

With a Disability 

Författare 
Amy Harmer Cox 

Elaine S. Marshall 

Barbara Mandleco 

Susanne F. Olsen 

Tidskrift 
Journal Of Family 

Nursing 

Årtal 
2003 

Land 
USA 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

studie 

Att undersöka 

hur syskon till 

personer med 

funktions- 

hinder orkar 

med stress- 

faktorer i det 

dagliga livet 

relaterat till 

det sjuka 

syskonet. 

Sjukdomarna 

på syskonen 

skulle 

medföra 

psykiska och 

kommunik- 

ations 

problem så 

som t ex 

utvecklings- 

störning, 

Downs 

syndrom, 

autism, hörsel 

och syn 

försvagning. 

Medelhög 

till Hög 

vetenskapl

ig kvalitet 
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 Metod Syfte Urval Kvalitet 

Titel 
A qualitative 

investigation 

of changes in 

the belife 

systems of 

families of 

children with 

Autism or 

Down 

syndrome. 

Författare 
King S., 

Baxter 

D.,Rosenbaum 

P., & Bates A. 

Tidskrift 
Child: Care, 

Health & 

development 

Årtal 
2005 

Land 

 

Anteckningar togs 

från 3 

fokusgrupper som 

bestod av 

sammanlagt 19 

huvudinformatorer. 

Av dessa var 15 

föräldrar till barn 

med Autism eller 

Downs syndrom 

samt 4 stycken 

”försörjare”.  

 

Design: 

En kvalitativ 

artikel ur ett 

föräldrarperspektiv 

med psykologisk 

inriktning. 

Denna 

studies syfte 

var att få 

information 

om 

prioriteringar 

och 

värderingar 

som familjer 

har där det 

finns ett barn 

med Autism 

eller Downs 

syndrom, 

samt hur, 

och om 

dessa 

uppfattningar 

eventuellt 

förändras 

efterhand. 

12 

mödrar 

och 3 

fäder till 

barn 

med 

Autism 

eller 

Downs 

syndrom 

valdes 

ut. 

Medelhög 

vetenskaplig 

kvalitet. 

 

 

 Metod Syfte Urval Kvalitet 

Titel 
Defining Social 

Capital for 

Nursing: 

Experiences of 

Family Caregivers 

of Children With 

Chronic 

Conditions 

Författare 
Wendy Sue 

Looman 

Tidskrift 
Journal Of Family 

Nursing 

Årtal 
2004 

Land 
USA 

Kvalitativ 

Deskriptiv  

Fenomen-

ologisk 

studie 

Att beskriva 

vårdgivarnas 

(föräldrar) 

upplevelser av 

betydelsen av 

sociala medel 

när man 

vårdar ett barn 

med specifika 

vårdbehov 

Barnet skulle 

ha svårigheter 

att klara av 

minst ett av 

följande 

behov, 

inlärning, 

kommunik-

ation, 

rörlighet och 

självomhänd-

ertagande. 

Barnet skulle 

även uppfylla 

kriterier i 

psykosocial 

typologi 

enligt NCHS 

Hög 

vetenskap-

lig kvalitet 
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 Metod Syfte Urval Kvalitet 

Titel 
Being Invigorated 

in Parenthood: 

Parents´ 

Experiences of 

being Supported 

by Professionals 

When Having a 

Disabled Child 

Författare 
Britt_Marie 

Lindblad 

Birgit H. 

Rassmussen 

Per-olov Sandman 

Tidskrift 
Journal Of 

Pediatric Nursing 

Årtal 
2005 

Land 

USA 

Kvalitativ 

fenomenol

ogisk 

hermeneut

isk studie  

Att ta reda på 

föräldrarnas 

upplevelser av 

att känna stöd 

från 

yrkesmän/kvi

nnor när man 

har ett barn 

med 

funktionshind

er. 

Barnen 

skulle ha 

omfattande 

behov av 

hjälp 

relaterat till 

funktionshin

dret och 

föräldrarna 

skulle 

behöva 

kontinuerlig 

och 

långvarig 

support från 

yrkesmän 

för att förse 

barnen med 

en bästa 

vården. 

Hög 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


