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Sammanfattningar 
 

Abstract 

The person behind the diagnosis is a qualitative interview study by Nicole Kling. The study examines 

how parents of children with Down syndrome experience the social treatment in a time when prenatal 

diagnosis is on the rise. Foucault’s biopolitical and Rose’s ethopolitical perspectives serve as 

theoretical frameworks for the analysis of how the parents experience and relate to the social 

treatment of them and their children. The study’s results show that society’s strong norms of 

normality play a crucial role for the interviewed parents’ experiences of being regarded as 

“deviating”. Ignorance, undemandingness and carelessness lead to discrimination of the children, and 

the lack of expectations of society on them is often seen by the parents as more disabling than the 

diagnosis itself. In such a society children born with Down syndrome can be seen as pathological 

elements in a population that strives for normality. Therefore, this study wishes to contribute to the 

body of research dedicated to explore the impact of biopolitical strategies on the plurality of society. 

Keywords: Down syndrome, prenatal testing, biopolitics, ethopolitics, norms, normality, qualitative 

 

Sammanfattning 

Människan bakom diagnosen är en kvalitativ intervjustudie gjord av Nicole Kling. Studien 

undersöker hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplever det samhälleliga bemötandet i en tid 

där fosterdiagnostik är på framväxt. Foucaults biopolitiska och Roses etopolitiska perspektiv fungerar 

som teoretiska ramverk för analysen av hur föräldrarna upplever och förhåller sig till det samhälleliga 

bemötandet av dem och deras barn. Studiens resultat visar att samhällets starka normalitetsnormer 

spelar en avgörande roll för de intervjuade föräldrarnas upplevelser av att de och deras barn i och 

med diagnosen betraktas som ”avvikande”. Okunskap, kravlöshet och slarv leder till diskriminering 

av barnen, och samhällets bristande förväntningar på dem ses av föräldrarna ofta som mer 

funktionsnedsättande än diagnosen i sig. I ett sådant samhälle kan barn som trots allt föds med Downs 

syndrom ses som patologiska inslag i en befolkning som strävar efter normalitet. Studien hoppas 

därför kunna bidra till det forskningsfält som avser undersöka biopolitiska strategiers påverkan på 

mångfald. 

Nyckelord: Downs syndrom, fosterdiagnostik, biopolitik, etopolitik, normer, normalitet, kvalitativ 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

I studien Människan bakom diagnosen intervjuas fem föräldrar till barn som har Downs syndrom om 

hur de upplever och hanterar det samhälleliga bemötandet i en tid där fosterdiagnostik är på framväxt. 

Studiens resultat visar att samhällets starka normer om det normala som något eftersträvansvärt spelar 



en avgörande roll för de intervjuade föräldrarnas upplevelser av att de och deras barn i och med 

diagnosen ses som ”avvikande”. Okunskap, kravlöshet och slarv leder till diskriminering av barnen, 

och samhällets bristande förväntningar på dem ses av föräldrarna ofta som mer funktionsnedsättande 

än diagnosen i sig. I ett sådant samhälle kan barn som trots allt föds med Downs syndrom ses som 

avvikande inslag i en befolkning som strävar efter normalitet. Studien hoppas därför kunna bidra till 

forskningsfältet, inte minst beträffande hur fosterdiagnostiska praktiker riskerar att minska toleransen 

för mänsklig mångfald.  
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1. Introduktion 

I början av 2000-talet inleddes det som skulle komma att bli ett paradigmskifte inom svensk 

mödravård: införandet av KUB-testet som en fosterdiagnostisk metod. I dag erbjuds de flesta gravida 

i Sverige att kostnadsfritt genomgå statligt finansierad fosterdiagnostik med ett uttalat syfte att i första 

hand detektera den vanligaste typen av kromosomavvikelse: trisomi 21, också känt som Downs 

syndrom (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2006). Dessa prenatala tester har 

slentrianmässigt kommit att kallas för ”Downstester” och i kölvattnet av den alltmer utbredda 

fosterscreeningen har en dramatisk ökning av aborter där fostret har diagnosen noterats 

(Socialstyrelsen 2018). De samhälleliga normerna och diskurserna verkar ha förändrats parallellt med 

fosterdiagnostikens framväxt: från att ha varit kritisk till testernas existens, till att föräldrar till barn 

med Downs syndrom i dag riskerar att ifrågasätts om varför de valde att behålla barnet när de hade 

möjlighet att ta reda på att fostret hade diagnosen (Niklasson 2014). Om kollektivet genom statliga 

medel bekostar fosterdiagnostik som syftar till att upptäcka en särskild diagnos väcker detta frågor 

om hur samhället betraktar och bemöter dessa barn – barn som enligt vissa aldrig hade behövt födas. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplever det 

samhälleliga bemötandet samt hur de erfar att deras barn blir emottagna av sin omgivning och i mötet 

med olika institutioner. Det biopolitiska perspektivets implikationer för föräldraskapet i en tid där 

fosterdiagnostik är på framväxt ges särskilt intresse i frågeställningarna; Det vill säga hur föräldrarna 

hanterar samhällets normativa syn på människor och deras förmågor utifrån resonemang om ansvar 

för egna (och de egna barnens) biologiska förutsättningar. 

1. Hur upplever föräldrarna att de och deras barn blir bemötta?  

2. Hur förhåller sig föräldrarna till samhällets bemötande? 

3. Vilken roll spelar möjligheten att välja bort foster som har Downs syndrom för hur föräldrarna 

upplever att samhället ser på barn med diagnosen?  

   

2. Bakgrund till dagens fosterdiagnostiska praktik 
I detta kapitel ges en överblick av hur dagens fosterdiagnostiska praktik har kommit till stånd, 

dessutom förklaras några för ämnet centrala begrepp. För att sätta in utvecklingen i en samhällelig 

kontext exemplifieras några av de argument som förts fram i diskussionen.  

 Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika undersökningar som utförs under graviditeten. 

Ultraljudsundersökningar är en typ av fosterdiagnostisk kontroll, men i denna uppsats är det inte det 

så kallade rutinultraljudet som står i fokus, utan de screeningmetoder som äger rum under den tidiga 
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graviditeten och som i huvudsak syftar till att upptäcka kromosomavvikelser. När en talar om denna 

typ av fosterdiagnostik är det företrädelsevis fyra typer av tester som avses: KUB, NIPT, 

fostervattenprov och moderkaksprov.1 SBU (2006) publicerade ett förslag om utvidgad 

fosterdiagnostik med avseende på KUB, något som kan ses som startskottet för en mer omfattande 

fosterscreening med avseende på att detektera kromosomavvikelser. Professor Rolf Zetterström 

(2008) kritiserar rapporten för att fokusera för mycket på att finna foster som har Downs syndrom 

och menar att förslaget därför är otillräckligt. Vidare anser han att det finns risk att fosterdiagnostik 

och selektiva aborter kan uppfattas som ett sätt att befria samhället från oönskade individer. Liknande 

kritik har framförts av föräldrar till barn som har Downs syndrom, och flera av dessa kritiker drar 

paralleller mellan rasbiologins tvångssteriliseringar och de moderna fosterdiagnostiska metoderna 

som leder ett ökat antal aborter i de fall fostret avviker från normen (Linusson 2007; Stål 2017). I 

denna uppsats kommer termen selektiv abort användas åsyftande ett avbrytande av graviditeten på 

grund av att fostret genom olika fosterdiagnostiska metoder bedömts ha eller dokumenterats ha 

Downs syndrom. Nils-Eric Sahl, professor i medicinsk etik och sakkunnig i Statens medicinsk-etiska 

råd (Smer), uttrycker en oro för att ett införande av det mer precisa NIPT som rutinprov skulle kunna 

innebära att Sverige står inför samma utveckling som Danmark2 – och att detta skulle kunna innebära 

minskad acceptans för mänsklig mångfald (Mårtensson 2016). 

 Den tekniska utvecklingen på området har gått snabbt, och i dag är det ofta den ekonomiska 

aspekten av NIPT som är föremål för diskussion; Kritiker menar att denna fosterdiagnostiska metod 

riskerar att få socioekonomiska förtecken, att endast de som har råd kan ”undvika” att föda barn som 

har Downs syndrom (Rundberg 2015). I en rapport från Smer (2015) granskas de etiska aspekterna 

av NIPT och bland slutsatserna står att läsa att synen på sjukdomar och funktionsvariationer i 

framtiden kommer att förändras. Rapporten tar upp att dagens gränser för vilka fosteregenskaper som 

ska kunna eftersökas kommer att förskjutas och att denna utveckling i förlängningen kan förändra 

synen på vem som har rätt till samhälleligt stöd (ibid. s. 8). Särskilt uppseendeväckande blir denna 

farhåga i ljuset av den pågående urholkningen av rättighetslagen LSS3 (Barron et al. 2015). 

 Sammanfattningsvis kan sägas att samhällsdebatten på kort tid har förändrats och att dess fokus 

har förskjutits: från det etiskt problematiska i att systematiskt välja bort foster med vissa egenskaper 

till att det kan ses som en moralisk plikt att inte låta foster med Downs syndrom födas – och att det 

                                                
1 Kombinerat ultraljud och biokemiskt prov (KUB) anger sannolikheten för att fostret har en kromosomavvikelse. 
Vid förhöjd sannolikhet får de blivande föräldrarna ta ställning till att göra ytterligare tester – där fostervattenprov 
och moderkaksprov är invasiva och behäftade med en viss risk för missfall, medan Non-Invasive Prenatal Testing 
(NIPT) testar sannolikheten genom blodprov. Det är endast fostervatten- och moderkaksprov som kan ge 
hundraprocentigt säkra resultat. 
2 I Danmark erbjuds sedan 2004 alla gravida KUB-testet och sedan dess har antalet barn som föds med Downs 
syndrom minskat med cirka 13 procent om året, vilket föranlett prognoser om att det sista danska barnet med 
diagnosen skulle födas år 2030 (Berlingske 2011). 
3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
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upplevs som orättvist att bara vissa, socioekonomiskt priviligierade, människor har möjlighet att välja 

bort foster med diagnosen.  

 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning utifrån en tematisk indelning: den samhälleliga aspekten 

av fosterdiagnostik och selektiva aborter samt samhällets syn på Downs syndrom. Avslutningsvis 

sammanfattas hur den tidigare forskningens slutsatser är relevanta för denna studie.  

 

3.1 Fosterdiagnostik och selektiva aborter 

Avancerade prenatala tester är i första hand en praktik som återfinns i västerländsk mödravård, varför 

dessa delar av världen ofta står i fokus för studier på området. Uppfattningen att Downs syndrom 

skulle vara en folkhälsoangelägenhet förklarar dagens praktik av fosterdiagnostik, och screeningens 

tillgänglighet ses i många länder som en indikation på mödravårdens kvalitet. Flertalet studier visar 

att sjukvårdspersonal generellt sett är mer positivt inställda till selektiva aborter av foster med trisomi 

21 och detta förklaras genom att denna grupp i högre utsträckning än andra betraktar 

funktionsvariationer som någonting patologiskt.  

 Genomgången av tidigare forskning visar att anhöriga till personer som har Downs syndrom ser 

nyanserad och korrekt information om vad det innebär att leva med diagnosen som avgörande för hur 

den samhälleliga toleransen inför funktionsvariationer kommer att utvecklas (Bryant, Green & 

Hewison 2006; How et al. 2018; Niklasson 2014; Schendel et al. 2017). I en kvantitativ enkätstudie 

som handlar om hur brittiska kvinnliga syskon till personer med Downs syndrom förhåller sig till 

fosterdiagnostik konstateras att de tillfrågade kan välkomna möjligheten att få tala om sannolikheten 

för att ett framtida eget barn skulle födas med diagnosen, utan att fördenskull behöva förhålla sig till 

ett eventuellt avslut av graviditeten (Bryant, Green & Hewison 2005). Tanken på att de av 

mödravården skulle förutsättas vilja genomgå en selektiv abort om det visade sig att deras hypotetiska 

barn hade diagnosen var för många syskon mycket provocerande (ibid). I en q-metodologisk studie 

av samma författartrio (Bryant, Green & Hewison 2006) studeras hur relationen mellan olika 

förståelser av Downs syndrom och synen på fosterdiagnostik och selektiva aborter ser ut. En 

nyckelfaktor identifieras: huruvida diagnosen ses som en ”mindre avvikelse från det normala” eller 

som en ”grav abnormitet” – där den senare uppfattningen hänger samman med en mer positiv 

inställning till såväl fosterdiagnostik som selektiv abort, ett synsätt som var vanligare bland 

vårdpersonal än andra svarande. Författarna pekar på det olyckliga i att medicinskt kunniga sällan har 

erfarenhet av Downs syndrom samtidigt som de i egenskap av ”experter” ska rådgöra blivande 

föräldrar kring fosterdiagnostik och, i förlängningen, hur de ska hantera resultatet av denna (ibid).  
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 Studier på området framhåller ofta anhöriga till personer med Downs syndrom som en viktig och 

outnyttjad resurs i att förmedla verklighetsförankrad information om vad det innebär att leva med 

diagnosen, inte minst som en motvikt till obstetrikers tendens att framhålla abort som det mest 

uppenbara valet efter att fostret diagnosticerats med Downs syndrom. I en holländsk studie av 

Schendel et al. (2017) undersöks genom fokusgrupper och intervjuer vad föräldrar till barn som har 

Downs syndrom anser om NIPT. Resultatet visar att föräldrarna i studien ser att en mer extensiv 

fosterdiagnostisk praktik å ena sidan skulle minska stigmatiseringen av just Downs syndrom, men att 

det å andra sidan skulle innebära svåra etiska avvägningar kring vad testet ska tillåtas söka efter. 

Studien lyfter att det ”fria val” som många förespråkare av fosterdiagnostik vurmar för har en 

slagsida: att enbart valet att genomgå prenatala tester och i förlängningen ta bort foster med Downs 

syndrom är samhälleligt sanktionerat (ibid). En dansk studie gjord av Niklasson (2014) visar på 

samma konklusion: att välja bort fosterdiagnostik och/eller selektiv abort kan anses vara oansvarigt 

och föräldrarna kan därför komma att hållas (ekonomiskt) ansvariga för ombesörjandet av barnets 

särskilda behov. På detta sätt skapas en självförstärkande process där den professionella kunskapen 

om Downs syndrom försvinner i takt med att allt färre som har diagnosen föds, och i detta scenario 

skulle gravida par inte längre ha ett reellt val att ta ställning till. Förväntningar på att blivande föräldrar 

ska välja bort foster med trisomi 21 tas även upp i en australisk intervjustudie (How et al. 2018) som 

undersöker hur fäder till barn som har Downs syndrom förhåller sig till NIPT. Enligt studien 

avslutades 93 procent av landets alla graviditeter där fostret hade Downs syndrom år 2015 och negativ 

information om diagnosen samt obstetrikernas förväntningar på att föräldrarna ska vilja att avsluta 

graviditeten anges vara två av de viktigaste förklaringarna till detta. Studiens slutsatser visar att 

fädernas (negativa) föreställningar om hur det skulle vara att ha ett barn som har Downs syndrom inte 

alls överensstämde med hur det faktiskt är.  

 

3.2 Samhällets syn på Downs syndrom 

Forskning som rör samhällets syn på Downs syndrom visar att många anhöriga upplever stereotypa 

uppfattningar och diskriminerande attityder kring deras närstående som särskilt funktionshindrande, 

ofta mer så än diagnosen i sig. Ett återkommande tema i olika studier är att beskedet om att ens barn 

har diagnosen ofta ges på ett okänsligt sätt och att det påverkar föräldrarnas initiala förmåga att ta 

barnet till sig. Dessutom innebär beskedet nästan alltid en bearbetningsfas där sorg över det 

förväntade barnet (det vill säga ett barn som inte har någon funktionsvariation) utgör en del i att kunna 

gå vidare i livet som förälder och knyta an till den nya familjemedlemmen utifrån givna 

förutsättningar.  

 Goff et al. (2016) blandar i sin studie kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka hur 

amerikanska föräldrar till barn som har Downs syndrom upplever olika aspekter av att ha ett barn 
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med diagnosen i olika livsfaser, från tidig barndom till vuxen ålder. Bland de studerade variablerna 

finns samhällets syn på deras barn, och resultatet visar att respondenterna i studien ser omgivningens 

uppfattningar om barnet som ett särskilt stort hinder att överkomma, såväl för att hantera sin egen syn 

på barnets diagnos som att förhålla sig till stereotyper och missförstånd. Att barnen ska underskattas 

av samhället och därigenom inte nå sin fulla potential, liksom att de inte ska inkluderas är 

återkommande rädslor hos föräldrarna (ibid). Dessa resultat ligger väl i linje med slutsatserna i studien 

av Parens och Asch (2003) där den amerikanska handikapprörelsens kritik mot fosterdiagnostik och 

selektiva aborter undersöks. Kritiken består bland annat i att prenatala tester som äger rum i en diskurs 

som påbjuder selektiva aborter signalerar att diagnosen är det enda relevanta draget hos fostret, och 

att det överskuggar alla hennes andra egenskaper – vilket får implikationer för diskriminering och 

samhällelig inkludering av personer som har en funktionsvariation. Vidare understryker studien att 

medicinsk personal ofta uppvisar stora brister i sin kunskap om hur livet för barn med 

funktionsvariationer och deras familjer ser ut, och att detta får negativa konsekvenser för hur deras 

bemötande tar sig uttryck.  

 Den befintliga forskningen fokuserar i hög grad på vita familjers upplevelser. I en brittisk 

intervjustudie konstaterar Gatford (2001) att upplevelsen av att ha ett barn med Downs syndrom kan 

vara färgad av kulturellt betingade synsätt på hälsa. Deltagarna i studien, nio mödrar av tre olika 

etniska ursprung (vit brittisk, svart karibisk, svart västafrikansk) vittnar om att deras män skuldbelagt 

dem för barnets diagnos. Mödrarna med västafrikanskt ursprung uppger att de förlorat vänner på 

grund av att deras barn har Downs syndrom och att de undviker kontakt med andra föräldrar eftersom 

de fruktar ”dåligt skvaller”. I denna etniska kategori finns återkommande utsagor om hur ett barn med 

funktionsvariation ses som skamfyllt (och ibland till och med som ett straff), och att omgivningens 

oförmåga att acceptera deras barn medför känslor av isolation hos mödrarna (ibid). 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen på fältet utgörs till stor del av hur anhöriga till personer med Downs 

syndrom ser på fosterdiagnostik och vad de tänker om dessa praktikers konsekvenser för 

samhällsutvecklingen. Utifrån författarens vetskap har det inte genomförts någon svensk studie om 

hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplever det samhälleliga bemötandet efter införandet av 

den mer rutinartade praktiken av fosterdiagnostiska metoder som syftar till att detektera just trisomi 

21. Förhoppningen är att denna uppsats, trots sin begränsade omfattning, ska kunna bidra till att rikta 

uppmärksamheten mot detta område, inte minst genom att uppmuntra till vidare forskning. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel presenterar de teorier som kommer att användas som ramverk för denna uppsats analys. 

Inledningsvis redogörs för Foucaults (2010) teorier kring biomakt och biopolitik och därtill nära 

knutna begrepp. Vidare lyfts dessa termer in i samtiden genom Rabinow och Roses (2006) utveckling 

och applicering av dem på aktuella områden som reproduktion och precisionsmedicin. Avslutningsvis 

kompletteras teorierna om biomakt och biopolitik av Roses (2001) begrepp etopolitik. 

 

4.1 Biomakt och biopolitik 

I boken Säkerhet, territorium, befolkning (2010) definierar Michel Foucault det han kallar för 

biomakten som ”den samling av mekanismer genom vilka människosläktets fundamentala biologiska 

kännetecken träder in i en politiks, en politisk strategis eller en övergripande maktstrategis inre” 

(Foucault 2010, s. 23). Biopolitik är det förhållande då politik, inte minst genom ekonomiska 

strategier, tar på sig att styra över en befolknings hälsa. Politiken beblandar sig alltså i processer och 

beslut som rör det mänskliga livets olika aspekter – som reproduktion och sexualitet, sjukdom och 

hälsa, födelse och död. Foucault betonar att maktmekanismer är integrerade i alla typer av relationer 

och att de reproduceras såväl inom relationen själv som genom det omgivande samhällets normer. 

Det är med andra ord inte bara staten som utövar makt, också samhällsmedborgarna kontrollerar 

varandra genom upprätthållandet av normer. Vilka normer som råder i ett samhälle är kontextuellt 

och föränderligt4, och hur dessa normer förhåller sig till det ”normala” är avgörande för att förstå hur 

fosterdiagnostikens jakt på trisomi 21 kommit att bli utbredd och accepterad av blivande föräldrar i 

västvärlden. I Foucaults redogörelse för hur det normala uppstår tar han exemplet sjukdom som, 

genom att kvantifieras och kollektiviseras, tar sig uttryck i föreställningar om fall (det vill säga 

sjukdomen som fördelning av fall inom en befolkning, snarare än som något individuellt). Vidare 

ringar han in möjligheten att kalkylera risken för olika grupper att drabbas av sjukdomen och pekar 

på att insatserna av förebyggande medicin hos dessa är ett sätt att spela med normaliteter.  
[N]ormaliseringsoperationen kommer att bestå i att få dessa olika distributioner av normalitet att spela i förhållande 
till varandra och att göra så att de mest ofördelaktiga av dem bringas närmare de mest fördelaktiga. (…) Normen 
är ett spel som äger rum inom åtskilda normaliteter. Det är det normala som kommer först och normen som härleds 
ur detta. (ibid. s. 76) 
 

Centralt för hans teori om biomakt och biopolitik är begreppet befolkning, och på vilket sätt 

befolkningen kan ses som en helhet. Foucault menar att befolkningen är en samling element med 

varaktigheter och regelbundenheter vari det går att lokalisera ett universellt begär (ibid. s. 88). Den 

naturliga drivkraft som förenar alla individer inom en befolkning är begäret, vilket kan förstås såväl 

som individens strävan efter sitt eget bästa som strävan efter kollektivets bästa. Visserligen, skriver 

                                                
4 Som exempel kan nämnas könsselektiva aborter av flickfoster i Asien, något som i hög grad förklaras av 
patriarkala strukturer som leder till att söner värderas högre än döttrar (Plan Sverige 2010). 
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Foucault, kan individen missta sig på sitt eget begär, men begärets spontana och/eller reglerade spel 

kommer att leda till produktionen av ett intresse som ligger i själva befolkningens intresse. ”Polisen” 

beskrivs som det som ska säkerställa statens prakt, vilket leder till att befolkningens hälsa under slutet 

av 1700-talet blir föremål för statlig intervention (ibid. s. 279). Här bör också nämnas att friheten 

träder in i regerandet, inte bara som en individuell rättighet gentemot en suverän, utan också som en 

förutsättning för regerandet självt. Mot bakgrund av detta kan fosterdiagnostik förstås som ett 

modernt och effektivt biopolitiskt verktyg för att styra vilka människor som ska födas in i ett samhälle, 

också i denna kontext betonas individens frihet och självbestämmande. 

 Utifrån Foucaults tankevärld skriver Paul Rabinow och Nikolas Rose (2006) om hur biomakt och 

biopolitik kan förstås i en samtida kontext utifrån bland annat reproduktion och precisionsmedicin. 

De konstaterar att lite har gjorts för att klargöra och utveckla vad begreppen egentligen betyder sedan 

Foucault introducerade dem i slutet av 1970-talet. Författarna definierar biomakt som ”en eller flera 

sanningsdiskurser om människans vitala karaktär”; en uppsättning myndigheter som anses 

kompetenta att förmedla den sanningen; strategier för intervention av den kollektiva existensen i 

livets och hälsans namn; och subjektifieringssätt i vilket individer arbetar på sig själva individuellt 

eller kollektivt i livets eller hälsans namn (Rabinow & Rose 2006, s. 195). Biopolitik, menar de, avser 

de specifika strategier, kunskapsformer och interventionspraktiker som omger mänsklig vitalitet, 

sjukdom och död (ibid. s. 197). Författarna är medvetna om att de gör sin analys i en tid som de 

beskriver som ”mitt i” en biopolitisk process och de har svårt att överblicka vilka konsekvenserna av 

de tekniska landvinningarna kommer att bli5. De ser att biovetenskapen står under en storskalig 

kapitalisering och att ny molekylär kunskap exploateras av kommersiella företag – ibland i samråd 

med staten och ibland helt fristående – och att detta konstituerar nya länkar mellan liv, sanning och 

värde (ibid. s. 203). Mot bakgrund av författarnas insikt om att människovärdet kan komma att 

uppfattas som relativt, kan det tyckas paradoxalt att de uttrycker följande: 
As endless conferences and books have argued, there is all the difference in the world between using genetic 
techniques to diagnose and even select against embryos with Down syndrome or foetal tube syndrome, and seeking 
to use those techniques to diagnose intelligence and eliminate the ‘feeble minded’. (ibid. s. 211) 
 

Forskarna formulerar i detta citat en subjektiv uppfattning om att selektiva aborter av foster som har 

Downs syndrom inte kan jämföras med att selektera mot andra ”grupper”, vilket kan tolkas som att 

de ser diagnosen som någonting patologiskt.  

 Rabinow och Rose menar vidare att den politik som omger den mänskliga arvsmassan ger upphov 

till nya former av individualisering och föreställningar om självständighet genom associerade 

rättigheter till liv, frihet och en jakt på lycka som i allt högre grad kan förstås i kroppsliga och vitala 

                                                
5 År 2006, då texten är skriven, var det exempelvis inte genomförbart att kartlägga sin arvsmassa på det sätt som 
NIPT sedermera möjliggjorde. 
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termer (ibid. s. 204). Reproduktion präglas av de många komplexa kopplingar som finns mellan det 

individuella och kollektiva, teknologiska och politiska, legala och etiska – och detta gör ämnet till ett 

biopolitiskt område framför alla andra (ibid. s. 8). De första biopolitiska strategierna, som rörde 

sjukdom och hälsa, kom att fungera som en modell för uppdelningen mellan det normala och det 

patologiska. Dessa strategier fick särskild uppmärksamhet i liberala samhällen eftersom de etablerar 

kopplingar mellan det molekylära och det molära, vilket länkar individers önskan om att bli botade 

till hanteringen av befolkningens hälsostatus som helhet (ibid. s. 212). Här blir det åter tydligt hur 

biopolitiken kombinerar mikro- och makromaktens nivåer: individens intresse av den egna hälsan 

sammanfaller med samhällets mål om en hälsosam befolkning.  

 

4.2 Etopolitik 

Nikolas Roses (2001) begrepp etopolitik är en vidareutveckling av Foucaults idé om biopolitik, där 

termen risk är central och biopolitikens gränser mellan maktutövarna och deras subjekt har suddats 

ut. Rose menar att den biomedicinska utvecklingen är tätt sammanflätad med självständighet och att 

dagens biopolitik är etopolitik, vilket kan förstås som att det är varje människas ansvar att värna om 

den egna ”livskvaliteten”. Rose skriver att ett ökat fokus på människors biologiska och genetiska 

förmågor och oförmågor riskerar att individualisera människovärdet och göra det förhandlingsbart. 

En historisk redogörelse för hur biopolitik har bedrivits gör det tydligt att en av de viktigaste 

strategierna har varit att maximera en befolknings fysiska och psykiska hälsa, och att den mest 

avgörande komponenten i detta arbete är att styra reproduktionen. Rose tar det tyska Tredje Riket 

som ett extremt exempel på biopolitisk administration av liv och död, där tvångsmässiga aborter och 

steriliseringar var viktiga verktyg för att reglera befolkningssammansättningen. Propaganda och 

förändrat samhällsklimat gjorde att tyska föräldrar snart själva efterfrågade rashygieniska 

utvärderingar av de egna barnen. Men biopolitiken hör inte bara hemma i historiska extremer som 

Nazityskland; Sverige som paternalistisk välfärdsstat utvecklades i efterkrigstid och i denna kontext 

värderades rationalitet högt och rashygien blev ett medel i strävan efter en frisk och stark befolkning. 

Den svenska modellen liknas av Rose vid en fåraherdes skyldighet att se till flockens bästa, och i 

detta sammanhang ses sjuka och svaga individer som en börda för resten av hjorden (Rose 2001, s. 

4). Den moderna staten ses inte längre som ansvarig för samhällets behov av hälsa, istället kan den 

förstås som en möjliggörare, främjare och inspiratör för medborgarna att själva fungera som aktiva 

partners i jakten på hälsa. Framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar ses av Rose som ett exempel 

på hur staten försöker frigöra sig från en del av det ansvar som den tidigare haft för individuella 

konsekvenser av sjukdom och olyckor. Individernas hälsorelaterade målsättningar styrs av staten ”på 

håll”, genom att forma de sätt på vilket de förstår och hanterar sin frihet (ibid. s. 6). Rose redogör för 

hur ansvaret för hälsa stegvis har förskjutits från samhället till individen, för att till slut landa i en 
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diskurs där det ses som individens medborgerliga (och moraliska) plikt att hålla sig i god form och 

göra ansvarsfulla val med samhällets bästa för ögonen. Denna utveckling sker samtidigt som olika 

samhällsinstanser uttrycker allt större intresse för att kalkylera risker för ”patologi”. I början av 1900-

talet började många länder erbjuda reproduktiv rådgivning, och blivande föräldrar med ärftliga anlag 

för olika sjukdomar och diagnoser erbjöds abort av foster som misstänktes bära på samma anlag 

(också i länder där abort vid tidpunkten var förbjudet). De kommande tekniska landvinningarna 

möjliggjorde sedermera fosterdiagnostisk screening under graviditeter i fall där de blivande 

föräldrarna bedömdes tillhöra en ”riskgrupp” (ibid. s. 8).  

 

4.3 Sammanfattning teori 

De viktigaste begreppen för denna studie är Foucaults (2010) biomakt och biopolitik samt Roses 

(2001) etopolitik. Medan Foucault belyser hur människans biologi och vitalitet kommit att bli en del 

av en övergripande maktstrategi, utvecklar Rose den del av begreppen som kan förklara samtida 

fenomen som avser samhällsmedborgarnas egna strategier för att hantera sin hälsa (genom 

exempelvis fosterdiagnostik). Begreppen kompletterar varandra och bildar tillsammans en 

förklaringsmodell som kan åskådliggöra hur föräldrar till barn med Downs syndrom förstår sin samtid 

och på vilket sätt samhälleliga bemötanden kan begripas utifrån tankar om frihet, ansvar och kontroll. 

 

5. Metodavsnitt 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för och motivera de metodologiska val som gjorts under 

arbetets gång. Valen diskuteras med utgångspunkt i de moment som åsyftas, och utifrån underrubriker 

som speglar dessa beståndsdelar. Avslutningsvis resonerar jag kring forskningsetiska avvägningar 

samt diskuterar studiens vetenskapliga kvalitet med avseende på tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

5.1 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats och baseras på semistrukturerade djupintervjuer med fem föräldrar 

till barn som har Downs syndrom. Jag valde denna metod eftersom det gav mig möjlighet att förstå 

respondenternas subjektiva upplevelser av hur det är att leva nära någon som har diagnosen samt hur 

de erfar att fosterdiagnostikens framväxt och det ökande antalet aborter av foster som har Downs 

syndrom påverkar synen på deras barn. Kvalitativa intervjuer gjorde det möjligt att förstå 

respondenternas erfarenheter, värderingar och åsikter i ljuset av den sociala kontext och samhälleliga 

process i vilken undersökningen skedde (Bryman 2011, s. 372). Eftersom min studie har ett tydligt 

fokus valde jag typen semistrukturerad intervju där jag använde mig av, men förhöll mig flexibel till, 

en tematiskt indelad intervjuguide. Intervjuns medium är språket och det är genom verbalisering det 

går att klä erfarenheter i ord (Kvale 2014, s. 88). Fördelarna med metoden är att den bygger på social 
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interaktion varigenom kunskap kan uppnås genom att forskaren försäkrar sig om att hen uppfattat 

aktörernas mening korrekt genom att exempelvis ställa följdfrågor. Målet var att generera förklaringar 

baserat på förståelse (Aspers 2011, s. 37).  

    

5.2 Urval och avgränsningar 

För att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval valde jag att intervjua föräldrar 

till barn som har Downs syndrom (Bryman 2011, s. 434)6. Jag valde att begränsa urvalet till föräldrar 

som har minderåriga barn, det vill säga under myndighetsåldern 18 år. Denna avgränsning gjordes av 

två skäl: för det första har dessa intervjupersoner blivit föräldrar till barn med Downs syndrom under 

just den period som fosterdiagnostiken varit på framväxt och för det andra begränsar detta risken att 

föräldrarnas utsagor handlar om deras barns möte med samhället i egenskap av vuxna (som deras 

möjligheter att flytta hemifrån, ha en givande sysselsättning och uppnå självständighet).  

 Eftersom representativitet inte är denna undersöknings främsta målsättning gjordes ett första 

bekvämlighetsurval där två personer som jag känner till har barn med Downs syndrom i det aktuella 

åldersspannet kontaktades. Den ena hade jag innan intervjutillfället aldrig tidigare träffat, och den 

andra hade jag endast träffat vid ett tidigare tillfälle – varför de rimligen inte kände sig tvingade att 

delta i studien på grund av personliga band till mig som forskare. Jag kontaktade därefter Svenska 

Downföreningen som publicerade en efterlysning sina i sociala medier, varigenom jag fick tag i 

ytterligare två intervjupersoner. I sökandet efter min femte respondent önskade jag finna en förälder 

till ett yngre barn, och genom en vän fick jag kontakt med en mamma till en tvåårig pojke. Att det 

endast är mödrar som medverkar i studien är inte ett aktivt val, utan ett resultat av att endast kvinnor 

svarade på min efterlysning. Då kön inte var en avgörande faktor för att kunna besvara 

forskningsfrågorna valde jag att inte lägga de knappa tidsresurserna på att söka efter manliga 

respondenter. Jag har däremot prioriterat spridning i materialet beträffande barnens åldrar, något som 

bedömdes vara viktigt eftersom detta är knutet till vilka institutioner föräldrarna har kommit i kontakt 

med; Föräldrar till yngre barn som ännu inte har börjat skolan kommer inte kunna svara på frågor 

som rör skolans bemötande, medan föräldrar till äldre barn inte har samma tidsliga närhet till 

upplevelser på BB, BVC och förskolan (vilket betyder att dessa erfarenheter riskerar att ha höljts i 

minnets dunkel).  

   Jag avgränsade mitt empiriska material till att omfatta fem intervjuer. I diskussionen kring 

kvalitativa intervjuer förs ofta teoretisk mättnad fram som ett ideal och i mitt fall hade det nog varit 

fruktsamt att göra ytterligare några intervjuer, men på grund av uppsatsens tidsbegränsning var detta 

                                                
6 Här vill jag understryka att det säkerligen finns lika många olika upplevelser av Downs syndrom som det finns 
individer som lever med, och nära personer som har, diagnosen. 
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inte praktiskt genomförbart. Då mina intervjuer var långa (uppemot två timmar) fick jag en djup och 

detaljerad bild av respektive respondents upplevelser, vilket till viss del kan kompensera för antalet7.  

 

 
Tabell 1. Översikt av intervjupersonernas alias, barn och barnets ålder. 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 

I förberedelserna av intervjuguiden8 utformade jag frågorna på ett sätt som underlättar svar på 

undersökningens syfte och frågeställningar. Det var viktigt för mig att intervjupersonerna skulle 

känna sig trygga med att svara på de känsloladdade frågor som fanns med i guiden, varför det 

inledande småpratet och de initiala bakgrundsfrågorna fyllde en viktig funktion vad gäller att bygga 

upp en positiv social relation och för att skapa tillit (Repstad & Nilsson 2007, s. 96). Det faktum att 

jag har en bror med Downs syndrom, och därigenom personlig erfarenhet av och kunskap om ämnet, 

kan ha bidragit till den förtrolighet som uppstod i intervjusituationerna. Det visade sig att flera av 

intervjupersonerna ansåg att min förförståelse om fältet gjorde att de kände sig mer bekväma att prata 

om ämnet än om jag inte hade haft denna kunskap. Detta yttrade sig särskilt tydligt i den sista 

intervjun, där respondenten Riita i slutet frågade mig huruvida jag har en egen koppling till ämnet 

utbrast: ”Åh, men hade jag vetat det hade jag ju kunnat berätta ännu mer!” (De övriga fyra kände 

antingen redan till min förkunskap eller ställde samma fråga som Riita, fast innan intervjun 

påbörjades.) Jag förlade frågor av mer personlig och emotionell karaktär i mitten av intervjun och 

ställde avslutningsvis frågor om ämnet utifrån ett samhällsperspektiv (snarare än utifrån personliga 

erfarenheter), detta för att intervjupersonen inte skulle behöva lämna situationen med upprivna 

känslor (ibid. s. 101). Beträffande plats för intervju försäkrade jag mig om att samtalet kunde ske 

ostört: i en förhållandevis tyst miljö och utan utomstående personer närvarande. Två av intervjuerna 

genomfördes via videosamtal, då det av olika skäl inte var möjligt att få till fysiska träffar inom 

uppsatsens tidsram. Kombinationen rörlig bild och ljud gav mig möjlighet att ta del av 

intervjupersonens kroppsspråk och mimik, trots att vi inte befann oss på samma geografiska plats 

(Kvale 2014, s. 190). Dessa intervjuer höll innehållsligt lika hög kvalitet som de övriga, dock 

medförde tekniken att samtalen inte flöt på riktigt lika bra som om de hade skett ansikte mot ansikte. 

                                                
7 Se bilaga 9.3 (Intervjuöversikt). 
8 Se bilaga 9.2 (Intervjuguide). 
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Dålig täckning gjorde att vissa frågor och svar fick upprepas, vilket riskerar att ha avbrutit 

tankekedjan hos respondenten och vars resonemang möjligen hade kunnat utvecklas ytterligare om 

hon inte hade behövt upprepa sig. Anledningarna till att dessa samtal ägde rum på detta sätt var strikt 

resursekonomiska: dels med hänsyn till den begränsade tiden för uppsatsskrivandet, dels för att hålla 

nere resekostnader (Bryman 2011, s. 432). Alla intervjuer spelades in, vilket möjliggjorde för mig att 

vara närvarande i situationen, fånga upp intressanta tankegångar och ställa relevanta följdfrågor. 

Eftersom också den icke-verbala kommunikationen kan ge värdefull information, transkriberades de 

inspelade intervjuerna på ett sätt som återger både vad och hur respondenterna uttrycker sig. För att 

dessa subtila markörer inte skulle falla i glömska skedde transkriberingarna kontinuerligt (dock är jag 

medveten om att någonting alltid förloras i övergången från muntlig till skriftlig form). Detta gav 

uppsatsarbetet en iterativ karaktär: insamling och analys av data skedde parallellt och i en växelverkan 

med varandra, vilket innebar att intervjuguiden kunde utvecklas under arbetets gång (Bryman 2011). 

 

5.4 Kodning och analys 

Transkriptionerna från intervjuerna utgjorde ett omfångsrikt underlag som behövde sorteras för att 

bringa ordning för analysen, reduceras för att lyfta fram materialets centrala egenskaper samt 

argumenteras för utifrån forskningsfrågorna. Dessa tre handlingar var tätt sammanflätade och skedde 

växelvis med varandra i en hermeneutisk process (Ahrne & Svensson 2015, s. 220). För att bli 

förtrogen med empirin utifrån ett analytiskt perspektiv läste jag om transkriptionerna flera gånger och 

försökte att se innehållet med ”nya” ögon som inte tittade efter svar utifrån de intervjufrågor som 

ställdes. Jag genomförde en öppen kodning där jag läste utskrifterna i sin helhet och kommenterade 

de intressanta fynden i marginalerna, på detta sätt kunde jag översätta detaljer i materialet till 

samhällsvetenskapliga begrepp och perspektiv (ibid. s. 224). Nästa steg i analysmetoden var att 

reducera datan genom att skapa en god representation av materialet, så att reduktionen speglar såväl 

förväntade som oförväntade teman (Repstad & Nilsson 2007, s. 132). Jag tog fram en lista över alla 

koder jag hade identifierat och ordnade snarlika koder i undergrupper samt tog bort överflödiga koder 

som inte tillförde någon ny information. Därefter tematiserade jag koderna utifrån den destillerade 

listan så att varje kategori reflekterade forskningsfrågorna, gav en korrekt bild av materialet samt 

rymde begrepp på samma abstraktionsnivå. Koderna är empirinära och kan snarast beskrivas som 

tematiseringar av första ordningens konstruktioner. I den argumenterande delen av analysen uttalade 

jag mig om empirin och formulerade fynden med hjälp av teoretiska begrepp och i ljuset av tidigare 

forskning. Här handlade det om att lyfta innehållet i materialet till en högre nivå för att kunna tolka 

resultatet och på så vis skapa en självständig röst och bidra till litteraturen på området (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 232). 
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5.5 Forskningsetiska överväganden  

Jag har gjort omsorgsfulla etiska överväganden utifrån de grundläggande etiska principer som gäller 

för svensk forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017). I början av varje intervju påmindes intervjupersonerna om 

studiens syfte och sammanhang samt informerades om att deras berättelser endast kommer att 

användas i forskningssyfte, att deras deltagande är frivilligt, att de kan låta bli att svara på frågor samt 

att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan (Bryman 2011, s. 137).  

 Jag bedömde att konfidentialitetskravet var särskilt relevant att beakta i min studie, eftersom en 

del av den information som framkom i intervjuerna kan anses vara av känslig karaktär. Föräldrar till 

barn som har Downs syndrom utgör ett förhållandevis litet community och det är därför inte helt 

omöjligt att föräldrar som ingår i denna gemenskap och som är personligt bekanta med 

respondenterna i denna uppsats skulle kunna känna igen deras utsagor. Det är också troligt att andra 

föräldrar till barn med diagnosen kommer att vilja läsa studien. Jag har slagit vakt om 

intervjupersonernas anonymitet för att undvika att utomstående ska kunna identifiera dem; 

Respondenterna har fått fingerade namn, deras personlig information har avkodats, vissa detaljer har 

utelämnats och några citat har valts bort. Vidare har jag hanterat bandinspelningar, transkriberingar 

och anteckningar i enlighet med kraven på informationsskydd och med konfidentialiteten i åtanke 

(Bryman 2011, ss. 131-133).  

 

5.6 Kvalitetskriterier och kvalitetsbedömning  

Samhällsvetenskapen i allmänhet och kvalitativ forskning i synnerhet är ofta föremål för diskussioner 

om i vilken utsträckning resultaten är trovärdiga, inte sällan i förhållande till naturvetenskaplig 

forskning och utifrån positivistisk epistemologi. Lune och Berg (2014) betonar att 

forskningsdesignens relevans i relation till syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter är 

avgörande för huruvida resultatet blir framgångsrikt. I den kvalitativa studie jag har genomfört 

påverkar exempelvis noggrannheten i transkriberingarna pålitligheten, medan definitionen av centrala 

begrepp är avgörande för huruvida mina resultat är giltiga. Det har varit viktigt för mig att vara 

transparent kring hur processen och resonemangen kring metodval har sett ut (Ahrne & Svensson 

2015, s. 25), likaså att öppet redovisa tillvägagångssätten i datainsamlingen, kodningen och analysen 

– av de anledningarna finns kodschema, intervjuguide och intervjuöversikt som bilagor till denna 

uppsats9. Det är min absoluta ambition och förhoppning att denna studie genom väl genomförda 

intervjuer, i ljuset av relevant teori och tidigare forskning samt noggranna metodologiska och etiska 

avvägningar har kunnat besvara forskningsfrågorna på ett transparent, tillförlitligt och trovärdigt sätt.  

                                                
9 Se bilagor 9.1, 9.2 och 9.3. 
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6. Resultat och analys 
Detta kapitel kommer att redogöra för och analysera studiens resultat utifrån tre huvudsakliga teman 

sprungna ur empirin, vardera tema rymmer en mängd underliggande koder som åskådliggörs i det 

bifogade kodschemat10. Respektive tema belyses och analyseras utifrån Foucaults och Roses 

teoretiska ramverk beträffande biomakt, biopolitik och etopolitik.  

 

6.1 Det förväntade barnet – ett barn utan Downs syndrom 

Det här temat handlar om hur föräldrarnas och omgivningens reaktioner på beskedet om Downs 

syndrom samt hur intervjupersonerna upplever att det samhälleliga bemötandet ur ett biopolitiskt 

perspektiv påverkar förutsättningarna för deras barn att utvecklas och bemötas som individer.  

 

6.1.1 Reaktioner på diagnosen  

De intervjuade föräldrarnas reaktioner på beskedet om barnets diagnos är intressant eftersom mötet 

med det egna barnet för flera av föräldrarna också var ett av de första personliga mötena med Downs 

syndrom. De tvingades därför att konfronteras med sina egna förutfattade meningar om diagnosen, 

fördomar som i viss mån kan ses som exempel på rådande uppfattningar om Downs syndrom. I 

intervjumaterialet är det tydligt att Downs syndrom ofta relateras till det ”normala” och att diagnosens 

karaktäristika betecknas genom det som är ”avvikande”. Rabinow och Rose (2006) menar att de första 

biopolitiska strategierna kom att fungera som en modell för uppdelningen mellan det normala och det 

patologiska och att individens jakt på lycka alltmer kan förstås i kroppsliga och vitala termer. Detta 

förklarar varför samtliga respondenter talar om det ”normala” som något som socialt önskvärt och 

som en motsats till det atypiska – ett ”normalt” barn är således ett barn som inte har Downs syndrom. 

Särskilt tydligt blir föräldrarnas förhållande till det normala i deras allra första möte med diagnosen, 

i ögonblicket de fick beskedet om att deras barn har Downs syndrom. Flera av intervjupersonerna 

beskriver att deras spontana reaktion på diagnosen var förnekelse och därefter sorg över det 

förväntade barnet, det vill säga ett barn som de hade kunnat föreställa sig och som de hade hunnit 

bygga upp fantasier kring. Miriam beskriver väntan på beskedet om diagnosen som att ”kastas mellan 

hopp och förtvivlan”, och när svaret väl kom reagerade hon genom att dela upp sina känslor inför 

dottern Alma.  
Miriam: Sen var det första året som var såhär bergochdalbana, där jag inte riktigt kunde... Jag älskade henne så 
ofantligt mycket, men jag hatade Downs syndrom, jag hatade det. Så fort jag kunde se… Ibland såg jag så tydligt 
på henne att hon hade det och då kunde var det som att… Alltså då kunde jag känna avsky. Men jag kunde inte 
koppla ihop det med henne, att hon kunde ha någonting som jag hatade, för jag älskade henne så fruktansvärt 
mycket. (…) [I] efterhand har jag ju förstått att jag hade så djupt förutfattade meningar om vad det skulle innebära 
för henne. (…) Jag tror att det handlade jättemycket om en förlamande rädsla, just att man inte vet. Att man också 
tänker, vad ska samhället tycka och tänka? Att man får syn på sina egna förutfattade meningar och då förstår man 
att andra också har det, naturligtvis. Att de kommer ju inte att se henne… Kommer de att se hennes diagnos före 
                                                
10 Se bilaga 9.1 (Kodschema). 
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de ser henne och kommer de att stanna kvar tillräckligt länge för att se henne bakom det, så att säga? För oss var 
det inget val. Vi lärde ju känna henne och till slut ser man ju inte diagnosen längre. 
 

I citatet märks hur Miriams initiala reaktioner på beskedet om Downs syndrom i hög grad präglades 

av omedvetna föreställningar om att det oväntade särdraget hos hennes barn skulle vara något 

avskyvärt. Den samhällsmedborgerliga kontroll som Foucault (2010) beskriver försiggår mellan 

individer inom en befolkning slår igenom i Miriams syn på diagnosen och tar sig uttryck i ”en 

förlamande rädsla” inför hur samhället skulle komma att uppfatta hennes barn i och med att hon 

genom sin kromosomavvikelse inte kan anses passa in i det kollektiva normalitetsidealet. Dessutom 

inser Miriam att hennes egna förutfattade meningar om Downs syndrom var en spegling av hur hon 

tänkte sig att andra ser på trisomi 21; Tid ses här som en avgörande faktor för om människor ska 

hinna upptäcka att det finns en människa bakom diagnosen – funktionsvariationen förutsätts alltså 

initialt överskugga alla andra personlighetsdrag (e.g. Parens & Asch 2003).  

 Flera föräldrar i studien berättar att ett viktigt steg i att komma över sorgen var att inrikta sig på 

det som de uppfattade som normalt, starkt och vitalt hos barnet med Downs syndrom. Vera berättar 

att hon jämförde Ossian mot BVC:s normalkurvor för barn utan diagnos, och att hon såg det som 

eftersträvansvärt att sonens utveckling motsvarade ”normala” barns utveckling i samma ålder. 
Vera: Jag vet just när han var liten, så i början var man såhär att ”nu håller han ju nästan… han är lika lång som 
andra barn och nu kan han rulla och är fem månader, det gör ju andra barn när de är fem månader”, det var så himla 
viktigt att vara så normal som möjligt och jämföra sig. Medan man tänker såhär efteråt att gud vad meningslöst, 
varför höll jag på sådär?  
 

Veras förhållningssätt kan förstås utifrån Roses (2001) iakttagelser om att ett ökat fokus på 

människors biologiska och genetiska förmågor och oförmågor riskerar att individualisera 

människovärdet och göra det förhandlingsbart. Ossians kroppslängd och förmåga att vända sig vid 

samma tidpunkt som ”normala” barn blev därför ett sätt för Vera att bevisa sin sons människovärde 

och motbevisa fördomar om hur Downs syndrom skulle komma att definiera honom. I enlighet med 

tidigare forskning vittnar intervjupersonerna i denna studie om vårdens många gånger tafatta 

bemötande, ofta präglat av ett medicinskt fokus och bristande kunskaper om vad ett liv med Downs 

syndrom innebär (e.g. Bryant, Green & Hewison 2006). Karin är en av flera respondenter som 

beskriver att beskedet om att barnet har Downs syndrom haft en klinisk tonvikt där medicinska och 

latinska termer (som trisomi 21 och morbus down) använts. 
Intervjuare: Kommer du ihåg när du fick reda på att John har Downs syndrom, hur levererades det beskedet?  
Karin: Det var så konstigt för de försvann liksom. Poff, så var det borta ur rummet allihopa och så. Och sen så 
kom det läkare och de undersökte och fixade och grejade och mätte och fixade och grejade och mätte… Och jag 
liksom, gör de såhär med alla? Och sen så sa de ju då att ”ja nej men vi misstänker att det är trisomi 21”. 
 

Rose (2001) har argumenterat för att sociala och vitala normer riskerar att sammanblandas och att 

människors vitala förmågor också kan komma att bestämma hennes sociala värde. Jämte Karins 

berättelse finns upprepade utsagor om att en konstig tystnad inne på förlossningsrummet varit en 

första ledtråd om att någonting ”inte stod rätt till”, och att den sedvanliga gratulationsbrickan med 



   

 
 

16 

fika efter förlossningen uteblivit. Det faktum att barnet ur ett medicinskt perspektiv anses avvika från 

normen får alltså konsekvenser för hur hen emottas i den sociala gemenskapen. Vårdens bemötande 

förstärkte respondenternas känsla av att deras barn (och föräldraskap) i och med diagnosen skulle 

komma att kännetecknas av det ”avvikande” (patologiska). Detta hänger ihop med de återkommande 

vittnesmålen om att olika samhällsinstitutioner försett de intervjuade föräldrarna med statistik kring 

hur deras nyfödda barn kommer att förhålla sig till det ”normala” med avseende på bland annat 

förväntad livslängd, sannolikhet för ytterligare diagnoser samt IQ-kurvor som vuxna. Vera minns en 

läkare på BB som talade med henne om beskedet om sonens diagnos. 
Vera: Han kom in till oss och var såhär att nu vet jag att ni kommer att börja googla och kolla på en massa grejor 
och så kommer ni att läsa om sannolikheten för det, eller risken för det… Men det är ju hemskt, det är ju som att 
jag skulle gå in till dem som har ett barn här vägg i vägg med er och säga att bara så att ni vet, så är det såhär 
många procent som tar livet av sig innan de fyller 15, såhär många får astma, såhär många får problem med det 
här… Det är ju ingenting man säger till liksom… eller tar ut i förskott, även om statistiken finns där. 
 

Biopolitikens fokus på risk (Foucault 2010; Rose 2001) aktualiseras alltså inte bara under 

graviditeten, utan också efter det att barnet har fötts. I Veras möte med läkaren problematiseras hur 

omgivningen, såväl som föräldrarna själva, förutsätts vilja kartlägga omfattningen av det 

”patologiska” och ”avvikande” – resultatet blir att individerna inom den population som kartläggs 

reduceras till fall med en gemensam beräknad sannolikhet för andra atypier. I avsnitt 6.1.2 och 6.2.1 

diskuteras detta vidare i förhållande till hur barn med Downs syndrom som grupp förminskas till 

representanter för en diagnos, snarare än som individer med sinsemellan olika behov. 

 I kontrast till detta stod det återkommande temat som handlar om omgivningens vilja att 

normalisera diagnosen. I utsagorna om detta märks tydligt hur det normala är det ideala och att 

människor har svårt att tala om det som avviker från föreställningarna om normalitet. Foucaults 

(2010) definition av normaliseringsoperationen manifesteras i det spel med normaliteter som syftar 

till att föra det mest ofördelaktiga (barn med särskilda behov) närmare det mest fördelaktiga (barn 

utan särskilda behov). Denna onyanserade syn på vad som kan anses ingå i det normala leder till att 

det uppstår en dikotomi som går ut på att det normala blir synonymt med bra och det som avviker ses 

som dåligt, vilket tidigare identifierats i studien av Niklasson (2014). Anna beskriver att hon upplevde 

det som en svår balansgång att å ena sidan inte bidra till stigmatiseringen av diagnosen, och å andra 

sidan kunna prata om att livet med ett barn med Downs syndrom kan se annorlunda ut, och att det i 

sig inte behöver vara något negativt.  
Anna: [J]ag kunde känna ibland att man ville typ påtala liksom att, det... vi har lite, kan någon hjälpa till lite extra 
här (skrattar)? Men det vågade man inte riktigt säga heller, för de ville liksom (förställer rösten) ”det är samma 
som för oss” (skrattar)! Och det tror jag spelar in också, att det var vårt första barn, så vi hade ju ingenting att 
jämföra med. Det är ju först i efterhand jag lite kan förstå också att… det var kämpigt. Men vi kom in i att hon fick 
kolik också, så att där fick vi något att bita i rejält, som var rätt tufft för oss. På sätt och vis var det skönt för det 
blev fokus på något som var såhär… ganska vanligt. I efterhand säger jag att det var skönt, det var det inte då, då 
var det ett helvete (skrattar). Nu bara: ”ja lite sköönt med kolik” (skrattar). (…) Ja men det blev liksom att man 
googlade på något som alla möjliga småbarnsföräldrar googlade på kanske, och så. Men de där första veckorna 
var det så mycket kring allt med Downs syndrom och sen blev det bara kolik, kolik, kolik, för då var det det som 
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låg här. Och… men det var kanske också på nåt sätt… de omkring oss tyckte att det var lite skönt, för det var 
någonting som var lätt att prata om för alla. 
 

Omgivningens försök att normalisera Downs syndrom går så långt att Anna upplever kolik som 

någonting positivt, eftersom det är lätt för omgivningen att prata om och relatera till. Foucaults (2010) 

förklaring till hur normaliteter uppstår tar sig här uttryck i att föräldrar kan känna sig tvingade att gå 

med på en normalisering av diagnosen, på bekostnad av möjligheten att be om hjälp. En reaktion mot 

dikotomiseringen – där deras barn riskerar att klassas som ”dåliga” – blir att föräldrarna utåt förenklar 

sin komplexa verklighet så att den ska passa in i den svartvita uppdelningen normal/onormal.    

 

6.1.2 Fördomar och förväntningar 

Den utbredda okunskapen om vad diagnosen innebär löper som en röd tråd genom berättelserna och 

tar sig bland annat uttryck i objektifiering, förminskning, diskriminering, generalisering och 

stereotypisering av barnen. Utifrån Roses (2001) etopolitiska prediktioner om att människovärde 

riskerar att individrelateras kan de intervjuade föräldrarnas erfarenheter av samhällets bemötande 

anses vara väntade. Ignoransen uppenbarar sig även i kravlöshet till följd av bristande förväntningar 

på vad barnet kunde tänkas klara av och slarv i bemötandet. Precis som föräldrarna i studien av Goff 

et al. (2016) vittnar föräldrarna i denna uppsats om att de aktivt behöver förhålla sig till samhällets 

fördomar i bemötandet av dem och deras barn i olika sammanhang, och att omgivningens 

begränsande fördomar påverkar deras syn på det egna barnet.  

 Utifrån Rose (2001) resonemang om risk kan samhällets inställning till Downs syndrom förstås 

som en konsekvens av tillgängliggörandet av fosterdiagnostik som ett biopolitiskt verktyg. Den 

moderna staten har, genom exempelvis precisionsmedicin, frånsagt sig ansvaret för samhällets behov 

av hälsa och fungerar snarast som en möjliggörare för medborgarna att själva sörja för sitt välmående.  

Föräldrarna har i och med den statliga subventioneringen av KUB-testet redan fått en 

”riskvärderingschans” – genom att antingen välja bort den möjligheten eller välja att föda barnet trots 

dokumenterad kromosomavvikelse kan de hållas ansvariga för ombesörjandet av barnets särskilda 

behov. Denna ståndpunkt uttrycks inte explicit, men indikeras genom hur samhället i olika situationer 

tenderar att se barnens behov, utveckling och rättigheter som relativt oviktiga i förhållande till barn 

som i rådande kulturella kontext kan betraktas som ”normala”. Rose (2001) liknar välfärdsstaten vid 

en fåraherde som ska se till flockens bästa, och i ljuset av detta kan barn med särskilda behov komma 

att uppfattas som en börda för resten av hjorden. Miriam minns Almas förskoletid som en ständig 

kamp om resurser för dottern och för hennes rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.   
Miriam: Förskolechefens inställning var såhär ”ja, men hon sitter ju inte och är apatisk i ett hörn”. Nej, är det 
någon som har trott det, eller? Vad tänker du att Downs syndrom innebär om du tror… Hon överträffade allas 
förväntningar om vad det innebär att ha Downs syndrom och då tyckte de att allt var frid och fröjd, att då behöver 
man inte sätta in något stöd, för att… de hade så lågt ställda förväntningar. (…) Det fanns en pojke på hennes 
avdelning som hade autism men ingen utvecklingsstörning, och då… han fick full anpassning. Och då sa de såhär 
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på föräldramötet att ”han är ju inte längre välkommen i särskolan, så att därför måste vi stötta honom så att han 
ska klara sig i vanlig skola”. Och då trillade det ner en pollett för mig att, okej, de tänker såhär: Alma har Downs 
syndrom hon kommer ändå bara att hamna i särskolan sen, därför behöver vi inte anstränga oss så mycket.  
 

I citatet synliggörs hur Miriam upplever att Almas rätt till stöd bedöms på godtyckliga och 

fördomsfulla grunder. Istället för att utgå från Almas faktiska behov gör förskolechefen en skattning 

av hennes behov utifrån sina egna, felaktiga, föreställningar om vad Downs syndrom innebär. De lågt 

ställda förväntningarna på vad Alma emotses kunna åstadkomma gör att hennes behov av stöd 

åsidosätts och Miriam uppmanas istället att glädjas över att dottern inte är apatisk. Återigen 

framträder en onyanserad bild av Downs syndrom och barn med diagnosen ses inte som individer 

som kan vara i behov av olika stödinsatser för att nå sin fulla potential. Dessutom framkommer i 

citatet att barn med olika särskilda behov ställs mot varandra, där den som mest sannolikt kommer att 

kunna ingå i det ”vanliga” samhället prioriteras framför den som förväntas ingå i ett anpassat, 

parallellt universum. Flera av intervjupersonerna vittnar om att representanter för olika 

samhällsinstitutioner i mötet med barnen undervärderat dem eller signalerat att deras utveckling inte 

är lika relevant som andra barns, och att detta sätter spår också i hur föräldrarna själva ser på barnet 

och vilka förväntningar de tillåter sig att ha på dem. Ånyo aktualiseras en av slutsatserna studien av 

Goff et al. (2016): det är i kontakten med omgivningen som barnets diagnos blir 

funktionsnedsättande.   

 Som exempel på slarv i bemötandet berättar Karin om hur BVC-sköterskans ovetskap om de 

särskilda kurvor som finns för barn med Downs syndrom ledde till att Johns utveckling inte 

kontrollerades under de första åren. 
Intervjuare: Kommer du ihåg det första mötet på BVC och hur ni blev bemötta där? 
Karin: Ja, hon var ju väldigt speciell, faktiskt. Hon var nog… För hon slog det ifrån sig hela tiden, så han har inte 
gjort alla de här… som ett vanligt barn, de ska testa vissa grejer… men hon tyckte ju att ”nämen det där sköter de 
andra”, så att vi hamnade ju liksom någonstans emellan… ja. (…) Ja, nej, för det var ju inte lönt. Det var ju inte 
lönt för han har ju Downs syndrom. Och det ska ju habiliteringen göra, och ja, läkarna och ”de andra”. Så att där 
kan jag känna… hon var väl väldigt… Hon är väl den som har varit mest… alltså negativ är fel, men okunskap.  
 

Här slår ännu en gång normalitetsnormen igenom: eftersom det inte gick att mäta Johns utveckling 

mot normalkurvorna så gjordes det inte alls och hans utveckling sågs inte av BVC-sköterskan som 

intressant eller viktig. Sköterskan förutsatte att han i och med sin diagnos inte alls hörde hemma på 

en ”vanlig” barnavårdscentral och att han skulle fångas upp av andra, särskilda, vårdkontakter.  

 Respondenternas utsagor innehöll även exempel på hur vårdslarv fått stora konsekvenser för 

barnen: hörselvård som underlåtit att testa tills man uppnått tillfredsställande resultat och 

sömndiagnostik som hänvisade till ”för höga kostnader” som motiv för varför medicinska åtgärder 

mot apné inte kunde vidtas. Hörselvårdens slarv ledde till en försenad språkutveckling hos det 

aktuella barnet, och sömndiagnostikens nonchalanta bemötande ledde till omfattande 

sömnsvårigheter för både barnet och hens familj (som med anledning av andningsuppehållen tvingas 

att vaka på nätterna). Båda föräldrarna höll det som osannolikt att vården skulle ha bemött barn utan 
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Downs syndrom på detta undermåliga vis, vilket kan tolkas utifrån Roses (2001) etopolitiska teori: 

att diagnosen får implikationer för barnens människovärde och att deras behov därför prioriteras ned 

eller helt negligeras. 

 

6.2 Den illusoriska friheten – det kollektiva begäret efter ett ”normalt” liv  

Den här rubriken handlar om ansvar och kontroll, två begrepp som visade sig vara centrala i 

intervjupersonernas berättelser om livet med barn som har särskilda behov. Dessa termer är även 

essentiella för det biopolitiska och etopolitiska perspektivet och därigenom avgörande för hur 

samhället förhåller sig till det som uppfattas som avvikande. 

 

6.2.1 Ansvar  

Sammantaget kan de intervjuade föräldrarnas utsagor om ansvar sägas handla om fyra aspekter:  

1. Föräldrarnas ansvar gentemot det egna barnet. 2. Föräldrarnas ansvar gentemot samhället.  

3. Samhällets ansvar gentemot barnet. 4. Samhällets ansvar gentemot föräldrarna. 

 Vad gäller den första aspekten, föräldrarnas ansvar gentemot det egna barnet, vittnar samtliga 

respondenter om att ett livslångt perspektiv och funderingar kring ansvar för det vuxna barnet fanns 

redan under barnets första levnadsveckor. Att föräldrarna formulerade tankar om inkludering och 

delaktighet i samhället redan i mötet med det nyfödda barnet kan förstås utifrån Roses (2001) 

etopolitiska resonemang som går ut på att ansvaret för hälsa stegvis har förskjutits från samhället till 

individen. Vad gäller Downs syndrom är det, snarare än hälsa per se, ansvaret för konsekvenser av 

det avvikande i förhållande till det ”normala” som har individualiserats. Föräldrarnas förförståelse 

om att livet med ett barn som har särskilda behov präglas av kampen för hens rättigheter avslöjar de 

diskurser som omger människovärdets relativitet, där normen utgör måttstocken mot vilka alla barn 

mäts. Flera av intervjupersonerna berättade att de på olika sätt har övertagit samhälleliga 

ansvarsområden för att kunna tillgodose sina barns grundläggande behov och rättigheter. Miriam läste 

exempelvis på egen hand till teckenspråkstolk för att kunna ge dottern bästa möjliga kommunikativa 

förutsättningar. 
Miriam: Först valde jag att hoppa på teckenspråkstolksutbildningen, för jag upptäckte att jag måste ge henne ett 
språk. (…) [D]är upplever jag att samhället har väldigt låg ambitionsnivå kring att ge ”våra barn” ett fullgott språk. 
Det finns ingen laglig rätt… Om man får ett barn med hörselnedsättning eller dövhet så finns det laglig rätt att 
samhället ska ge teckenspråk, att man som förälder kan gå teckenspråksutbildning. Men för oss finns det inget i 
lagen som säger att vi har rätt till det. Det tycker jag är väldigt synd, för språket är så avgörande för den mentala 
utvecklingen och för delaktigheten i samhället och för självbilden. Det är så grundläggande för hela livet. 
 

I citatet framgår hur Miriam identifierar ett område där samhället brister i ansvar och hur hon själv 

tar på sig uppgiften att ge dottern ett språk. Samhällets låga ambitionsnivå vad gäller barn med Downs 

syndrom aktualiserar återigen det biopolitiska resonemang om fall – där barn med diagnosen ses som 
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ett homogent kollektiv vars behov och förutsättningar generaliseras för att samhället ska kunna 

kalkylera risker i förhållande till denna ”grupp”.  

 Beträffande den andra aspekten, föräldrarnas ansvar gentemot samhället, uttrycker 

respondenterna att de känner ett ansvar och en vilja att berätta för omgivningen om barnets diagnos. 

Detta kan förstås utifrån Foucaults (2010) tankar om maktmekanismer som integrerade i alla typer av 

relationer, och att de reproduceras genom det omgivande samhällets normer. När normen om 

normalitet är tillräckligt stark kan personer som upplever sig avvika från normen känna sig tvingade 

att ”komma ut” inför sin omgivning11. Vera berättar hur hon som nybliven mamma till Ossian kände 

att hon nästan tvångsmässigt delade med sig av informationen om sonens diagnos till alla hon mötte. 
Vera: [J]ag var nästan, nästan så att jag sa till Ica-kassörskan att ”han har Downs syndrom!” (skrattar). Jag kommer 
ihåg när vi mötte vår granne första gången med vagnen, liksom när vi gick ut, och han var såhär ”men gud har ni 
fått barn”, jag bara ”ja, det blev en pojke, han heter Ossian och han har Downs syndrom”, han bara ”ja, vad fin han 
är”, du vet så, tog det superbra. Men jag tänker nu i efterhand att det var nästan manisk i mig som bara såhär ”nu 
är det inget snack, nu är det såhär, bara tjoff, här är informationen” (skrattar). (…) Så tror jag att det har fortsatt 
för oss, att vi har varit väldigt öppna… När han skulle börja förskolan så liksom skickade vi ett brev innan som de 
skickade ut till alla föräldrar i veckobrevet. Vi var runt på alla föräldramöten på förskolan och berättade om Ossian. 
(…) Vi märkte ganska tidigt att det gav oss ganska mycket att slippa hålla uppe, eller slippa liksom… Bara ut med 
information och sen, ja, så blev det lättare att hantera folks reaktioner, liksom. För de vet ju inte heller, då är det 
lättare för oss att förekomma. 
 

I citatet är det tydligt hur Vera tar ansvar för att informera sin omgivning om att sonen har Downs 

syndrom. Hon ser det som sin uppgift att vara öppen kring sonens diagnos för att underlätta hans, 

såväl som sitt eget, möte med samhället. Det upplevda behovet att förekomma folks reaktioner 

signalerar en rädsla för att dessa gensvar kan ta sig fördomsfulla uttryck som hon vill skydda sitt barn 

från. Riita är den enda bland intervjupersonerna som aktivt låtit bli att berätta om sin sons diagnos för 

sin arbetsgivare, av rädsla för att bli diskriminerad och förlora jobbet. Hon uttrycker att Downs 

syndrom i andra sammanhang är hennes favoritsamtalsämne, eftersom hon vill upplysa folk om vad 

diagnosen faktiskt innebär och hon ser sig som ett slags ambassadör för diagnosen. Flera föräldrar 

uttryckte också att de behöver ikläda sig rollen om projektledare för att få vardagen och stödinsatserna 

kring barnet att gå ihop. Projektledarskapet kan ses som en reaktion mot den tredje aspekten, 

samhällets ansvar gentemot barnet.  

 De fyra föräldrar vars barn är i skolåldern berättar att mötet med skolan präglats av strider för 

inkludering. Rabinow och Rose (2006) definierar biomakt som sanningsdiskurser om människans 

vitala karaktär och att myndigheter som anses kompetenta att förmedla den sanningen också får den 

uppgiften. Att dela upp skolan i en särskild del för barn med särskilda (kognitiva) behov och där barn 

med Downs syndrom förväntas ingå kan ses som en sanningsdiskurs som går ut på att dessa barn 

generellt sett inte bedöms platsa i den ”vanliga” verksamheten. Att välkomna ett barn med Downs 

                                                
11 Termen ”komma ut” används i allmänhet om när homo-, bi- och transsexuella offentliggör sin sexuella läggning 
(som i förhållande till heteronormen upplevs som avvikande), men även bland föräldrar till barn med Downs 
syndrom verkar detta fenomen alltså förekomma. 
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syndrom i en reguljär klass (det vill säga inte särskoleklass) ses därför som välgörenhet snarare än en 

rättighet, och övertron på en positiv inställning bidrar till slarv och ett underskattande av de resurser 

som faktiskt krävs för en framgångsrik inkludering. 
Intervjuare: Och nu i förskoleklassen då, hur var det bemötandet? 
Anna: Där är det lite såhär… Det är lite som jag berättade om mötet med vår bekantskapskrets i början… Viljan 
och synsättet av inkludering finns, men det kan också vara farhågan att man tror att det räcker, (förställer rösten) 
”vi är så goda här och vi vill så väl, så att det kommer inte att vara ett problem”. Och så värdesätter man inte att 
sätta av resurser och att man måste ha kompetens. Snarare kan det bli lite slarvigt. Jag tror att det som känner sig 
lite ”oj det här är någonting vi inte kan sedan innan”, då kanske man faktiskt tar sig an det som ändå någonting 
som behöver liksom specifik kompetens. Och den här nyfikenheten som jag kunde efterfråga också lite i vår… 
Det kan finnas en liten farhåga idag att man tror att det räcker med något slags inställning. 
 

Anna vittnar här om hur okunskap och ignorans leder till att barnets individuella behov inte 

identifieras. Att Anna upplever att godhet är en faktor för om hennes barn får gå i ”vanlig” skola kan 

förstås som att barn med Downs syndrom inte förväntas ingå i dessa sammanhang och att de 

inkluderas på undantag. På ett liknande sätt berättar Karin om att förskolan använde det faktum att 

John har en assistent som ursäkt för att slippa inkludera hans behov och för att motivera varför de inte 

angick hela förskolegruppen. Miriam minns hur dottern Alma när hon skulle framträda med en duett 

på förskolans julavslutning förvägrades teckenstöd av sin resurs med hänvisning till att publiken då 

skulle titta på resursen istället för på de uppträdande barnen. Resultatet blev att Alma inte kunde 

sjunga sin del av duetten och istället var tyst under hela framträdandet. Dessa utsagor är exempel på 

hur det samhälleliga stödet i sig blir ett hinder för inkludering, ett slags stödparadox. 

 Den fjärde aspekten, samhällets ansvar gentemot föräldrarna, tar sig huvudsakligen uttryck i två 

återkommande ämnen: rättsosäkerhet och avlastning. Problemet med egenmäktiga bedömningar av 

barnens rätt till stöd avhandlades i avsnitt 6.1.2, den del som tas upp här handlar snarare om 

slumpmässighet i beslutsprocessen – något som kan förstås som ett uttryck för att olika människor 

inom samhällsapparaten har olika syn på Downs syndrom och att det påverkar hur de utövar sitt yrke. 

Samhället misslyckas alltså inta en gemensam biopolitisk strategi och resultatet blir att enskilda fall 

blir bedömda av enskilda individer, vars inställning till Downs syndrom betingas av såväl kulturella 

som sociala erfarenheter (e.g. Gatford 2001; Bryant, Green & Hewison 2006).  
Miriam: Det är otroligt godtyckligt, alltså att man ska få tag i rätt handläggare, och så ska det ju inte vara! Statliga 
myndigheter, kommunala myndigheter, det ska ju vara utifrån… Om inte regelverket resulterar i rätt bedömning 
då är det fel på regelverket. Det ska inte kunna vara beroende av att man får en ”bra” handläggare. (…) Jag har 
inte fått det jag har sökt och då tycker jag att det är konstigt, därför att man söker ju utifrån det behov man har. Jag 
vill utgå ifrån att de flesta är som jag, att det sitter ganska långt inne att be om stöd, man vill ju att hon ska klara 
sig själv. Man vill ju inte vara beroende av andra människor.  
 

Detta visar på det dubbla beroendet: respondenterna vittnar om att deras barn inte bara är beroende 

av samhälleliga stödinsatser, utan också av andra människors bedömningar av hur det beroendet ser 

ut. Detta gör att föräldrarna har svårt att förutsäga vilka stödinsatser barnet kommer att beviljas, vilket 

skapar stress hos dem. Det andra återkommande ämnet handlar om avlastning, i betydelsen att 

samhället skulle kunna underlätta för föräldrarna i kontakten med olika myndigheter. Respondenterna 
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nämnde – utöver de ”vanliga” kontakterna som BVC, förskola, skola och fritidsintressen – bland 

annat Försäkringskassan, logoped, habilitering, hörselvård, sömndiagnostik, ortoped, kommun och 

landsting. Enligt Rabinow och Rose (2006) utgörs biomakten delvis av de myndigheter som anses 

vara kompetenta att förmedla sanningsdiskurser om människans vitala karaktär, medan biopolitiken 

utgörs av de specifika strategier, kunskapsformer och interventionspraktiker som omger mänsklig 

vitalitet. Karin berättar om att hon med jämna mellanrum behöver skaffa ett läkarintyg på att sonen 

fortfarande har Downs syndrom och att hon därefter behöver skicka in det tillsammans med en 

försäkran om att så är fallet. 
Karin: [D]et är ju ett halvtidsjobb. Jag menar, både kommunen och Försäkringskassan… man får fylla i papper 
”har han fortfarande Downs syndrom?”, (förställer rösten): ”Eh, jaaa det har han, det har inte vuxit bort”… Alltså 
allt detta pappersarbete.  

 
Citatet visar på hur ansvaret för att barnet ska få ta del av samhällsstödet landar på föräldrarnas axlar; 

Det är upp till föräldrarna att orka kämpa för sitt barns rättigheter genom att exempelvis gång på gång 

behöva styrka den medfödda och oföränderliga kromosomavvikelsen trisomi 21. Föräldrarna ger 

uttryck för att de upplever att administrationen kring Downs syndrom prioriteras framför barnens 

behov av rätt stöd, vilket kan tolkas som att den biopolitiska hanteringen av dessa barn som grupp 

överordnas deras individuella variationer. Detta är kan alltså förstås som ett exempel på hur biomakt 

manifesteras i samhällets bemötande av föräldrar till barn med Downs syndrom. 

 

6.2.2 Kontroll  

Kontroll utgör det andra centrala begreppet för att förstå olika förhållningssätt till det som uppfattas 

som avvikande. Inte minst handlade dessa utsagor om olika strategier för att minska mängden 

atypiska inslag i ett eftersträvansvärt ”normalt” liv.  

 Foucault (2010) menar att den naturliga drivkraft som förenar alla individer inom en befolkning 

är begäret, och att detta begär är individens strävan efter sitt eget, såväl som kollektivets, bästa. Denna 

drivkraft är, liksom alla andra maktmekanismer, föremål för normaliseringsprocesser; Vilka begär 

som anses falla inom ramen för det normala bestäms kollektivt och detta leder till produktionen av 

ett intresse som ligger i själva befolkningens intresse. I ett samhälle där biopolitiska åtgärder 

finansieras med gemensamma medel (i form av exempelvis KUB-test) kommer befolkningens begär 

att spegla de normer som implicit uttrycks genom dessa praktiker.   
Anna: Någonstans verkar det finnas en bild av att personer med Downs syndrom ska finnas, alla vill... Jag tror att 
många känner av och kan känna att personer med Downs syndrom har en närhet till känslor och en omedelbarhet 
som smittar och som får väldigt många människor att må bra. Och sen är det något som diffar mot att sen då tänka 
såhär ”men inte i min familj”, så verkar det ju apropå fosterdiagnostiken och sådär. Och det kan smärta. Men då 
tänker jag också såhär att… det kanske inte är… det här utpekandet av Downs syndrom hänger ihop med något 
slags historik av att det var det man kunde mäta och det har hängt kvar. Det människor är rädda för är ju snarare 
någonstans att livet ska bli för… man vill ha kontroll idag. Man vill liksom kunna… det ska inte få för mycket 
inverkan, andra saker på något sätt till att leva ett liv som man har tänkt sig.  
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Vera: [V]i kunde ju få någon sådan här kommentar som att ”gud, det skulle aldrig funka i mitt liv att ha ett 
handikappat barn!” och då kände man såhär att (förställer rösten) ”nej men i vårt liv passar det perfekt!”. Och man 
bara kände såhär, i vems liv passar det?  
 

Anna och Veras citat åskådliggör att Downs syndrom ses som någonting valbart, och att ”valet” 

uppfattas få konsekvenser för hur föräldrarnas liv kommer att te sig. Tidigare forskning har visat att 

det är svårt att föreställa sig hur det är att vara förälder till ett barn med Downs syndrom (How et al. 

2018), vilket innebär att blivande föräldrars begär efter ”det egna bästa” riskerar att baseras på 

felaktiga premisser som sammantaget skapar ett en kollektiv normativ bild av hur ett ”bra” och 

”lyckat” liv ser ut. Dagens rutinartade fosterscreening och selektion mot foster som har trisomi 21 

kan därför förstås som att kollektivet genom olika normer har kommit fram till att ”det egna bästa” 

innebär ett liv utan Downs syndrom. Ingen av mammorna i studien fick beskedet om att deras barn 

har Downs syndrom under graviditeten, och samtliga uttrycker tacksamhet över att inte ha behövt 

fatta något livsavgörande beslut utifrån det ofödda barnets diagnos. Respondenterna problematiserar 

föreställningen om blivande föräldrars fria val att genomgå fosterdiagnostik och i förlängningen 

selektiv abort, eftersom de menar att informationen som ges och de många gånger omedvetna 

påtryckningar som den gravida ställs inför är allt annat än neutral.  
Riita: En annan DS-mamma, hon hade fått reda på resultatet under graviditeten. Hon märkte på sättet de pratade 
att de utgick från att hon skulle vilja göra abort och de sa åt till henne att hon inte skulle oroa sig och att hon skulle 
få dispens trots att det var sent och sådär. Och hon var såhär ”men jag vill inte ha någon dispens”. Det blir att man 
nudgas i den riktningen, även om de inte menar något illa, så tror man fortfarande att det är någonting dåligt och 
det är mycket fördomar som kvarstår där. Det är inom vården det börjar. 
 

Den frihet till självbestämmande som anses vara en förutsättning för biopolitiken, verkar alltså vara 

illusorisk. Riitas utsaga är ett tydligt exempel på att den individualiserade jakten på lycka och 

självständighet i hög grad kan förstås i kroppsliga och vitala termer. Det blir här uppenbart vad 

Rabinow och Rose (2006) menar när de hävdar att reproduktion, på grund av den komplexa 

sammanvävningen av individuella och kollektiva intressen, är ett biopolitiskt område framför alla 

andra. Också Miriam reflekterar över hur individens val kring den egna graviditeten och det egna 

föräldraskapet är tätt sammankopplat med samhälleliga förväntningar: i ett samhälle där alla vill passa 

in ses det annorlunda som opassande.  
Miriam: [M]an kan ju bilda en opinion tror jag ganska fort, genom att peka på kostnader och liksom säga att 
”varför ska vi tillsammans bekosta att du valde att föda ett barn som kräver mer än andra barn?”. (…) Omedvetet 
bygger man ju sig en bild av hur samhället vill att det ska vara. Om man då får ett besked om att man väntar ett 
barn med Downs syndrom så har man ju matats med de här signalerna och det kan ju leda till ett omedvetet… att 
”jag kan ju inte vara någon som bidrar till att…”. Signalen är ju ändå ganska stark om att de allra flesta väljer att 
avsluta. Det kräver ganska mycket styrka att gå emot den höga andelen som har varit innan en, att göra ett annat 
val. Det kräver jättemycket både medvetenhet och styrka att gå emot strömmen, för man vill inte vara avvikande, 
man vill göra som alla andra, oftast.  

 
I citatet uttrycker Miriam en rädsla för att individens rätt till stöd skulle kunna ställas mot värnandet 

av de kollektiva resurserna, och att tillgången på fosterdiagnostiska verktyg kan komma att användas 

som ett argument för att neka barn samhälleligt stöd. Detta kan förstås utifrån Roses (2001) 
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etopolitiska resonemang, där det ses som individens plikt att hålla sig i god form och göra ansvarsfulla 

val med samhällets bästa för ögonen. Genom den statliga subventioneringen av fosterdiagnostik som 

syftar till att upptäcka Downs syndrom förskjuts ansvaret för att göra samhälleligt påbjudna 

reproduktiva val till individen. I takt med den tekniska utvecklingen inom den prenatala vården 

omfattas inte längre enbart den egna hälsan av denna moraliska skyldighet, utan också̊ de egna 

barnens kognitiva och fysiska förutsättningar. Foucaults (2010) teorier om hur det normala uppstår 

genom att kvantifiera fall inom en befolkning genom att kalkylera risken för olika avvikelser 

begripliggör här hur biopolitik kan förklara den samhälleliga (och i synnerhet obstetriska) synen på 

Downs syndrom som någonting patologiskt och icke önskvärt. Samtliga intervjupersoner 

problematiserade vårdens frekventa användning av det värdeladdade ordet risk för att tala om 

sannolikheten för Downs syndrom, ett språkbruk som de menar sänder tydliga signaler om att 

diagnosen är något som bör undvikas. Rose (2001) menar att individers hälsorelaterade målsättningar 

styrs av staten ”på håll” genom att forma det sätt på vilket de förstår och hanterar sin frihet; Detta tar 

sig uttryck i normativa föreställningar om hur blivande föräldrar förväntas förhålla sig till olika val 

under graviditeten. Blivande föräldrars upplevda frihet till självbestämmande gör att många 

genomgår fosterdiagnostik och selektiva aborter vid oönskade resultat, utan att egentligen reflektera 

över vad dessa val innebär.  

 

6.3 Leva i ett parallellt universum – eller inkluderas på undantag 

Det här temat handlar om att barn med Downs syndrom och deras familjer ofta är hänvisade till 

anpassade verkligheter i form av exempelvis särskola och särskilda fritidsaktiviteter, och att de på så 

vis också avskiljs från resten av samhället. Särskiljandet kan ses som en biopolitisk praktik som 

förstärker skiljelinjen mellan det som uppfattas vara normalt respektive avvikande.  

 Som tidigare redogjorts för i avsnitt 6.2.1 vittnar respondenterna om att mötet med skolan präglats 

av kampen för deras barns inkludering. Att dela upp skolan i en särskild del för barn med särskilda 

(kognitiva) behov kan förstås utifrån Rabinows och Roses (2006) bestämning av biomakt som 

sanningsdiskurser om människans vitala karaktär som kan förmedlas av vissa för syftet utvalda 

myndigheter; Att barn med Downs syndrom förväntas gå i särskola – oavsett individuell förmåga – 

kan ses som en ”sanningsdiskurs” som slår fast att dessa barn inte hör hemma i en reguljär 

verksamhet. Det är tydligt att intervjupersonernas förhållningssätt till anpassade verksamheter är 

tudelat: å ena sidan ser de att detta i vissa fall är helt nödvändigt för ett inkluderat deltagande, å andra 

sidan ser de att dessa verksamheter ofta sker i ett vakuum utan kontakt med den ”vanliga” världen. 

Flera föräldrar i studien lyfter hur stelbenta strukturer tvingar fram uppdelningen i situationer där de 

menar att den inte alls skulle behövas, ett återkommande exempel på detta var fritidsaktiviteter där 

fokus på prestation utifrån fysisk förmåga skedde utifrån arrangörernas mallar snarare än utifrån 
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deltagarnas önskemål. Dessutom vittnar flera respondenter om att normalitetsnormen skapar en inre 

konflikt hos dem bestående av att vara i behov av särskilt stöd men samtidigt inte vilja definieras av 

det behovet.  
Miriam: Vi hade jättebra bemötande på BVC, vi hade en underbar BVC-sköterska. Samtidigt som det var skönt 
att få stöd från habiliteringen så var också jobbigt, för att vi ville ju inte höra dit, för vi ville ju inte vara ett särskilt 
fall, vi ville ju bara vara en vanlig familj.  

 
Många lyfter fram vikten av integration i det övriga samhället på grund av att deras barn med särskilda 

behov ska få positiva (”normalstörda”) förebilder. Intervjupersonerna betonar att koncentrationen av 

barn med särskilda behov i särskilda verksamheter ger dåliga förutsättningar för att kunna fungera i 

det ”vanliga” samhället: om de enda människor de har erfarenhet av är andra personer som har 

särskilda behov ger det ingen rättvisande bild av hur världen ser ut. Enligt samma logik ger det inte 

en optimal språkutveckling om barn med talsvårigheter bara umgås med varandra. Också i denna 

kontext lyfts att omgivningens kravlöshet till följd av bristande förväntningar på barnet får 

konsekvenser för barnets möjlighet till integration. Ur föräldrarnas berättelser framträder en bild av 

ett parallellt universum där förväntningarna på barnen är låga och deras utvecklingsmöjligheter är 

begränsade, en tillvaro som fungerar funktionsnedsättande för barnet att kunna ingå i den ”vanliga” 

världen. Att barn som har olika typer av funktionsvariationer integreras i samhället framhålls av 

föräldrarna i studien som viktigt ur flera perspektiv: för att deras barn ska kunna verka i en tillvaro 

där särskilda behov inte är normen; och för att ”normalstörda” genom personlig kontakt ska få mer 

kunskap om och erfarenhet av människor som har funktionsvariationer.  

 I ett samhälle som möjliggjort selekterande mot vissa fosteregenskaper blir kampen för att få ingå 

i samhället, genom extra resurser, en dubbel och motsägelsefull kamp: för barnets rätt till särskilt stöd 

och anpassade verksamheter och för rätten att ingå i samhället på samma villkor som alla andra. Som 

tidigare beskrivits i avsnitt 6.1.1 uppstår här ett spel med normaliteter där föräldrar till barn med 

Downs syndrom står inför ett vägval: att gå med på att bagatellisera barnens särskilda behov för att 

få ingå i den ”normala” gemenskapen eller understryka barnets särskilda behov för att få rätt stöd. 
Vera: Jag vet att det var vid ett tillfälle där vi försökte approchera kommunen med positivt… för vi var såhär att 
”gud det är så tungt ibland att alltid behöva säga allt negativt och att man alltid ska fokusera på allt han inte kan”. 
Då sa vår rektor där att ”vi skriver en ansökan om att han har utvecklats så bra tack vare att han har haft det här 
stödet”. Det drogs ju ner direkt (skrattar)! Då fick vi… men då fyllde ju han upp med tid. (…) Alla ansökningar är 
ju på något sätt baserade på att man måste säga allt han inte kan. Och allt han liksom, så, är svag på något sätt. 

 
Citatet åskådliggör hur Veras försök att peka på sonens framsteg bemöts av en biopolitisk 

administration som vittnar om att ett samhälle som i första hand värderar sina medborgare utifrån 

produktivitet kommer att nedvärdera människor vars bidrag till samhället inte i huvudsak ökar 

kollektivets materiella välstånd. För att samhället ska kunna motivera att människor i behov av stöd 

får mer av de kollektiva resurserna än andra behöver dessa individer understryka varför de inte 

uppfyller olika normativa krav genom att betona sina fysiska och/eller kognitiva oförmågor. 
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7. Avslutande diskussion 
Detta kapitel kommer att sammanfatta studiens resultat, diskutera metodvalet i förhållande till 

studiens syfte samt peka på hur slutsatserna kan användas i vidare forskning på området. 

 Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplever 

det samhälleliga bemötandet samt hur de erfar att deras barn blir emottagna av sin omgivning och i 

mötet med olika institutioner. Det biopolitiska perspektivets implikationer för det egna föräldraskapet 

i en tid där fosterdiagnostik är på framväxt gavs särskilt intresse i de tre frågeställningar som 

undersöktes: 1. Hur upplever föräldrarna att de och deras barn blir bemötta? 2. Hur förhåller sig 

föräldrarna till samhällets bemötande? 3. Vilken roll spelar möjligheten att välja bort foster som har 

Downs syndrom för hur föräldrarna upplever att samhället ser på barn med diagnosen? Ändamålet 

har alltså inte varit att studera hur föräldrarna själva förhåller sig till dagens fosterdiagnostiska 

praktik, inte heller undersöks hur andra närstående eller personer som själva har Downs syndrom 

upplever det samhälleliga bemötandet. Denna studie gör inte anspråk på att kunna generalisera 

resultatet till hela populationen (föräldrar till barn som har Downs syndrom) – de presenterade 

resultaten avser de föräldrar som har intervjuats för denna studie.  

 Resultaten visar att samhällets starka normalitetsnormer och syn på det ”normala” som någonting 

bra (Niklasson 2014) spelar en avgörande roll för de intervjuade mammornas upplevelser av att de 

och deras barn i och med diagnosen är ”avvikande”. Slutsatserna i denna studie överensstämmer med 

tidigare forskning beträffande att vårdens bemötande av och kunskap om diagnosen behöver bli 

bättre, särskilt viktigt verkar det vara att komplettera den i hög grad medicinska synen på Downs 

syndrom med sociala aspekter av vad diagnosen innebär (Bryant, Green & Hewison 2006; How et al. 

2018; Parens & Asch 2003). De svenska föräldrarnas egna, såväl som omgivningens, reaktioner på 

barnets diagnos vittnar om en diskrepans mellan föreställningar om vad Downs syndrom tros vara 

och vad det faktiskt är, vilket ligger väl i linje med de slutsatser som How et al. (2018) drog i studien 

som genomfördes i Australien. Intervjupersonernas vittnesmål visar vidare på det motsägelsefulla i 

stödparadoxen – att det samhälleliga stödet i sig kan utgöra ett hinder för inkludering. Utsagor om att 

en utbredd okunskap lett till olika typer av diskriminerande bemötande var vanligt förekommande – 

inte minst ses kravlöshet och slarv som särskilt problematiskt av föräldrarna, eftersom dessa 

bemötanden i sig är funktionsnedsättande för barnen – rön som harmonierar med resultaten i studien 

av Goff et al. (2016). I kontrast till detta vittnar samtliga respondenter om att de upplever att många 

ser värdet i att människor med diagnosen finns, samtidigt som allt färre gravida väljer att behålla 

foster som diagnosticerats med trisomi 21 (Socialstyrelsen 2018). Här tycks alltså finnas ett slags 

NIMBY-mentalitet12: gärna Downs syndrom, bara inte i min familj.  

                                                
12 Not In My Back Yard. 
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 Foucaults (2010) definition av normaliseringsoperationen, där normen är ett spel som äger rum 

inom åtskilda normaliteter, visar sig i respondenternas utsagor om hur de antar olika strategier för att 

förhålla sig till samhällets bemötande av dem och deras barn. Gemensamt för de fem intervjuade 

mammorna är att de positionerar sig gentemot det normala, i synnerhet genom att ta avstånd från 

föreställningen om det ”avvikande” som något dåligt. Det är tydligt att respondenterna i ofta står inför 

valet att tona ner sitt barns särskilda behov för att få ingå i ”normala” sammanhang eller att betona 

dessa för att få ingå i särskilda verksamheter. Roses (2001) teoretisering av etopolitik, där ett ökat 

fokus på människors biologiska förmågor och oförmågor riskerar att individualisera människovärdet, 

lyser igenom i de intervjuade föräldrarnas utsagor om att samhället betraktar deras barns utveckling 

som mindre viktig än andra barns och att inkluderingen av dem snarast ses som välgörenhet.  

 Olika aspekter av ansvar och kontroll visade sig vara centralt för att förstå hur samhället förhåller 

sig till det som uppfattas som normbrytande och vad som kan anses ingå i Foucaults (2010) definition 

av det normala. Frågor om samhällsstöd, fosterdiagnostik och selektiva aborter aktualiserar 

ontoglogiska resonemang om vad samhället är och för vems skull samhällsbygget tar en viss riktning. 

I ett samhälle där fosterdiagnostik som i huvudsak syftar till att upptäcka Downs syndrom är statligt 

finansierat och där förekomsten av diagnosen kalkyleras med vad som kallas för 

riskvärderingsmetoder, kan de barn som trots allt föds med Downs syndrom ses som patologiska 

inslag i en befolkning som strävar efter normalitet. Foucaults (2010) förklaringsmodell att det är det 

normala som kommer först och normen som härleds ur detta, klargör att uppfattningen om Downs 

syndrom som icke önskvärt är en konsekvens av de biopolitiska åtgärder som vidtagits; Om 

kollektivet genom statliga medel bekostar fosterdiagnostik som syftar till att upptäcka Downs 

syndrom kommer detta att signalera till individen att hon bör välja bort de foster som diagnosticeras 

under graviditeten. Dessutom riskerar blivande föräldrar att uppfatta det som sin moraliska skyldighet 

att välja bort dessa foster, något som också stipuleras i Niklassons studie (2014). Vidare kan föräldrar 

till barn som har Downs syndrom mot bakgrund av dessa biopolitiska och etopolitiska resonemang 

komma att ses som ansvariga för valet att avstå selektiv abort och därigenom inte kunna förvänta sig 

samhälleligt stöd för att tillgodose barnets särskilda (icke-normativa) behov.  

 Tidigare forskning har efterfrågat närståendes erfarenheter av hur det är att leva med någon som 

har Downs syndrom (Bryant, Green & Hewison 2006), vilket denna uppsats har som ambition att 

bidra till. Studien kan ses som en empirisk undersökning av hur biopolitiska strategier (genom 

tillämpningen av fosterdiagnostik) påverkar föräldrar till barn med Downs syndrom i mötet med 

omgivningen. Kvalitativa intervjuer visade sig vara en framgångsrik metod för att kunna besvara 

forskningsfrågorna, materialet var rikt och gav en djup förståelse för olika aspekter av 

respondenternas erfarenheter. Utifrån författarens vetskap är detta en av de första studierna som har 

gjorts med detta fokus i Sverige sedan KUB-testet infördes 2006. Förhoppningsvis kan denna studie, 
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trots sin begränsade omfattning, inspirera till fortsatt forskning på området. Det skulle exempelvis 

vara intressant att undersöka om synen på samhällsstöd till personer med funktionsvariationer har 

förändrats sedan dagens fosterdiagnostiska praktik implementerades i Sverige. Denna studies resultat 

pekar även på att det finns förbättringspotential inom en rad områden beträffande det samhälleliga 

bemötandet av föräldrar till barn som har Downs syndrom – inte minst vad gäller den resurskrävande 

administrationen kring samhällsstöd – vilket vore relevant att studera närmare. Slutligen visar 

resultatet att uppdelningen mellan ”vanliga” och anpassade verksamheter ofta leder till ett 

särskiljande som inte gynnar integrationen mellan barn med och utan funktionsvariation, detta ses av 

författaren som ett särskilt viktigt område att vidare beforska.   
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9. Bilagor 
 

9.1 Kodschema 
 

1. Det förväntade barnet 

1.1 Reaktioner på diagnosen 

1.1.1 Föräldrarnas reaktioner på diagnosen 

1.1.2 Omgivningens reaktioner på diagnosen 

1.2 Fördomar och förväntningar 

1.2.1 Okunskap 

1.2.2 Objektifiering 

1.2.3 Förminskning 

1.2.4 Diskriminering 

1.2.5 Generalisering 

1.2.6 Stereotyper 

1.2.7 Kravlöshet 

1.2.8 Slarv i bemötandet 

 

2. Ingen är perfekt 

2.1 Ansvar 

2.1.1 Föräldrarnas ansvar gentemot det egna barnet 

2.1.2 Föräldrarnas ansvar gentemot samhället 

2.1.3 Samhällets ansvar gentemot barnet 

2.1.4 Samhällets ansvar gentemot föräldrarna 

2.2 Kontroll 

2.2.1 Fosterdiagnostik  

2.2.2 Selektiva aborter 

 

3. Livet i ett parallellt universum 

3.1 Anpassade verksamheter 

3.1.1 Särskola 

3.1.2 Särskilda fritidsaktiviteter 

3.1.3 Att vara ett ”särskilt fall” 

3.1.4 Integration med ”normalstörda”  
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9.2 Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

- Berätta lite om din familj: vilka är ni, var bor ni? 

- Hur gammal var du när du fick ditt barn med Downs syndrom och vilken ordning i syskonskaran är 

hen? Hur gammalt är barnet nu (född vilket år)? 

- Vad jobbar du med? 

 

Mittensegment 

- Fick ni information om fosterdiagnostik under graviditeten? Hur såg den informationen ut? 

- Blev ni erbjudna tester? Hur ställdes dessa frågor av mödravården?  

- Upplevde ni att ni var fria att välja vad ni ville? Hur reagerade mödravården på ert beslut?  

- Kan du berätta hur det gick till när du fick reda på att ditt barn har Downs syndrom? Hur levererades 

beskedet? Hur upplevde du att ni blev bemötta? 

- Hur reagerade du när du fick reda på att ditt barn har Downs syndrom? 

- Många blivande föräldrar väljer aktivt bort foster med Downs syndrom, vad tänker du kring det? 

- Tror du att möjligheten att välja bort foster med Downs syndrom påverkar hur människor ser på ditt 

barn och på andra som har diagnosen? På vilket sätt?  

- Vilken skulle du säga är den största skillnaden med att ha ett barn med Downs syndrom jämfört med 

att ha barn som inte har det/hur du trodde att det skulle bli att ha barn? 

- Vilka reaktioner fick ni från er omgivning?  

- Släkt och vänner?  

- Hur reagerade dina kollegor när de fick reda på att ditt barn har Downs syndrom?  

- Påverkades ditt arbetsliv på något särskilt sätt på grund av att du fick ett barn med Downs syndrom?  

- Kan du beskriva ert första möte med BVC? Hur upplevde du att du och ditt barn blev bemötta? 

- Kan du beskriva ert första möte med förskolan? Hur upplevde du att du och ditt barn blev bemötta? 

- Går ditt barn i särskola eller ”vanlig” skola? Kan du beskriva ert första möte med skolan? Hur 

upplevde du att du och ditt barn blev bemötta?  

- Har ditt barn någon fritidsaktivitet? Är det en anpassad verksamhet? Hur har det fungerat? Har det 

varit lätt att hitta en aktivitet som välkomnar ditt barn? 

- Vilka myndigheter har ni kontakt med avseende ert barn? Hur upplever du deras bemötande? 

- Har ditt barn någon samhällelig stödinsats, genom exempelvis LSS? Har det varit lätt att få rätt stöd? 

- Kan du komma på någon annan situation där bemötandet av dig och/eller ditt barn har blivit 

annorlunda just på grund av att hen har Downs syndrom? 
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- Har du någon erfarenhet av andra situationer, än de vi redan har pratat om, där du tycker att du eller 

ditt barn har blivit bemött på ett dåligt sätt? Vad tänker du kring den erfarenheten? 

- När du pratar om dina barn med människor du inte känner så väl, brukar du då berätta att ditt barn 

har Downs syndrom? Varför/varför inte? I vilka situationer berättar du det och hur brukar folk 

reagera? 

 

Avslutande frågor 

- Hur ser du på fosterdiagnostik och möjligheten att ta reda på om fostret har just Downs syndrom? 

- Vad tror du att det får för konsekvenser att färre barn föds med Downs syndrom? 

- Hur tror du att det samhälleliga stödet för personer med Downs syndrom kommer att se ut i framtiden 

(LSS, etc.)? 

- Vad tänker du att det kan göra med synen på människovärde när vissa egenskaper går att välja bort? 

- Har du någonting övrigt som du vill lägga till eller ta upp? 
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9.3 Intervjuöversikt 
 

Intervju 1: 

Datum: 20181119 

Plats: Forskarens kontor 

Alias: ”Miriam”  

Barn: ”Alma”, 12 år (enda barnet) 

Intervjulängd: 1:55 (tim) 

 

Intervju 2 

Datum: 20181120 

Plats: Videosamtal 

Alias: ”Anna”  

Barn: ”Penny”, 6 år (äldsta barnet av två) 

Intervjulängd: 1:23 (tim) 

 

Intervju 3 

Datum: 20181126 

Plats: Intervjupersonens arbetsplats 

Alias: ”Karin”  

Barn: ”John”, 15 år (äldsta barnet av två) 

Intervjulängd: 1:21 (tim) 

Intervju 4 

Datum: 20181129 

Plats: Forskarens kontor  

Alias: ”Vera”  

Barn: ”Ossian”, 13 år (äldsta barnet av två) 

Intervjulängd: 1:22 (tim) 

 

Intervju 5 

Datum: 20181217 

Plats: Videosamtal  

Alias: ”Riita”  

Barn: ”August”, 2 år (yngsta barnet av två) 

Intervjulängd: 1:19 (tim) 

 

Sammanfattning 

Antal intervjuer: 5 

Genomsnittlig intervjulängd: 1:28 (tim) 

Barnens åldrar: 2, 6, 12, 13, 15 

Barnens genomsnittsålder: 9,6 år 
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