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Förord
Den här uppsatsen har varit väldigt speciell att genomföra

eftersom Jag, precis som mina respondenter
har ett syskon med Downs syndrom. 

Den litteratur och de intervjuer jag har genomfört
har framkallat många leenden och mycket 

igenkännande samt förstående. 

Jag vill passa på att tacka min handledare Pia för 
all hjälp och feedback på den här uppsatsen. 
Utan henne hade uppsatsen inte blivit så bra

som den blev.
Jag vill tacka mina kära respondenter som 
varit så hjälpsamma och villiga att öppna
upp sig och berätta om sina liv och tankar.
Jag vill även tacka min sambo för att ha

klarat av att bo med mig under denna
stressiga period.

Det största tacket vill jag ge till min lillebror.
Utan Robin hade jag nog aldrig fått idén till 

den här uppsatsen eller fått för mig att
börja studera till socionom

Fredrik Karlsson, 2012-05-14
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ABSTRACT
People with Down syndrome are living longer lives today thanks to medical science. These people 
with their families are in need of assistance from goverments and professionals throughout their 
lives. It is therefore important to understand how familymembers affected by having a person with 
Down syndrome in the family. In this paper we focus on the siblings' experience. This study aims to 
examine four women's experiences of what it is like to have a sibling with Down syndrome and 
how the respondents have developed their role and identity as siblings, and what strategies they 
have developed for this role. To examine this, a qualitative interviewguide was used. Respondents 
were recruited via the snowball method and the author's own contacts.  As an interpretive 
framework for this essay, I have chosen to base much of my theory about role-and identity-concepts 
and the meaning of siblinghood and how gender is linked to the nursing ability and responsibility of 
an individual. The results show that respondents perceive their sibling relationship as normal with 
their disabled sibling. However, there has been some special treatment. The results also show that 
respondents have a very close relationship with their sibling with Down syndrome and that 
everyone can see a future where they have a caring and responsible role to their siblings.

Keywords: Siblings, Down syndrome, role, identity 
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SAMMANFATTNING
Människor med Downs syndrom lever allt längre idag tack vare den medicinska vetenskapen. Dessa 
människor tillsammans med sina familjer är i stort behov av myndigheter och professionella under 
hela sina liv. Därför är det viktigt att förstå hur familjemedlemmarna påverkas av att ha en person 
med Downs syndrom i familjen. Denna uppsats fokuserar på syskonens upplevelse. Studien har som 
syfte att undersöka fyra kvinnors upplevelser av hur det är att ha ett syskon med Downs syndrom 
och hur respondenterna har utvecklat sin roll och identitet som syskon samt vilka strategier de 
utvecklat kring denna roll. För att undersöka detta användes en kvalitativ intervjuguide. 
Respondenterna rekryterades via snöbollsmetoden och författarens egna kontakter. Som 
tolkningsram har jag valt att använda roll och identitets begreppen samt innebörden av syskonskap 
och hur genus är kopplat till omvårdnadsförmågan och ansvarstagandet hos en individ. Resultatet 
visar att respondenterna upplever att syskonrelation med sina funktionshindrade syskon som 
”normal”. De tycker att den inte skiljer sig mot andra människors syskonrelationer. Dock har det 
förekommit en del särbehandling. Resultatet visar också att respondenterna har en väldigt nära 
relation till sina syskon med Downs syndrom och att alla kan se en framtid där de har en 
omvårdande och ansvarstagande roll till sina syskon. 

Nyckelord: Syskon, Downs syndrom, roll, identitet
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INLEDNING

Som socionom möter man alla typer av människor i sitt arbete. Män, kvinnor, föräldrar, 
missbrukare, etc. Därför är det viktigt att ha kunskap om flera olika typer av människor. Det krävs 
att man har en kunskapsbas om vissa typer av människors bakgrunder och en förståelse för 
människors kognitiva förmåga och emotionella situation; vad det är som gör att människor beter sig 
på ett visst sätt och vilka relationer och händelser som står i centrum för en persons utveckling. 

Funktionshindrade människor har funnits i alla tider och genom historien har det alltid funnits 
socialarbetare som tagit hand om dessa människor och gett dem stöd. I Sverige idag är det främst 
handläggare inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/Socialtjänstlagen som är 
de första att komma i kontakt med funktionshindrade när de behöver stöd från samhället. 
Handläggarna har under lång tid kontakt med både den funktionshindrade och dennes familj. Med 
åren försvinner föräldrarna ur bilden till de funktionshindrade och i många fall så är det syskonen 
som får axla föräldrarnas ansvarsroll för den funktionshindrade. 

Den här studien handlar om syskon. Enligt Statistiska centralbyrån (2012) bestod i genomsnitt 
varje familj av 1.74 barn år 2010, vilket kan tolkas som att i de flesta familjer finns syskonpar, eller 
flera syskon. Syskonrelationen är i många fall en väldigt viktig och lärande relation för alla barn 
(Dunn, 1984). Exakt vad den betyder för alla syskon är oklart, olika familjeförhållanden skapar 
olika syskonrelationer samt olika personligheter hos de syskonen gör att de antingen kommer nära 
varandra eller blir mer distanserade till varandra. Personerna i denna studie har en unik sak 
gemensamt, de har syskon med Downs syndrom. Downs syndrom är en mental 
funktionsnedsättning som uppkommer av en mutation bland kromosomerna. Jag kommer i ett 
senare avsnitt att beskriva och förklara detta syndrom mer ingående. 

Jag nämnde tidigare att socionomer kommer i kontakt med alla människor. Detta inkluderar 
personer som har ett syskon eller en annan familjemedlem med ett funktionshinder. Den här studien 
är till för att undersöka vad det innebär att ha ett syskon med en funktionsnedsättning. För att 
avgränsa studien ytterligare har jag begränsat mig till endast ett funktionshinder och detta är Downs 
syndrom. Anledningen till att jag valt Downs syndrom är för att det är en förhållandevis vanligt 
funktionsnedsättning, omkring 1 på 800 barn föds med diagnosen (FUB, 2012). Enligt Föreningen 
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) är funktionshindret fysiskt 
karaktäriserbart och det är därför ofta enkelt att urskilja en person med Downs syndrom (FUB, 
2012). 

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vad det innebär att vara syskon till en person med Downs 
syndrom och hur man hanterar sin roll och identitet som syskon samt vilka strategier man utvecklar 
kring denna roll? 
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DOWNS SYNDROM 

Personer med Downs syndrom har funnits i alla tider, men det var först under 1800-talet som det 
började skrivas om dessa personer med diagnosen (Annerén, 1996a). År 1866 beskrev John 
Langdon Down i en artikel de karaktäristiska dragen hos personer med Downs syndrom. Dock drog 
han enligt Annerén slutsatsen att dessa personer hade gått tillbaka i evolutionen till en lägre stående 
mongolisk ras. Därefter kom man att kalla detta syndrom för ”mongolism”. Det skulle dröja ända 
fram till 1956, då man kunde bevisa att människan har 46 kromosomer. Tre år senare kunde en 
fransk läkare vid namn Jerome Lejeune visa på att personer med Downs syndrom har en extra 
kromosom, d.v.s. 47 kromosomer. Det skulle dröja ytterligare ett par år innan diagnosen ändrade 
namn från ”mongolism” till Downs syndrom (Annerén, 1996a).

Att ställa diagnosen
Enligt Annerén (1996b) går det att säkerställa en misstanke om diagnosen genom de yttre dragen 
hos en person. Författaren menar dock att även om det är lätt att känna igen en person med Downs 
syndrom så är det genom en kombination av olika drag som man kan ställa diagnosen. Vid födelsen 
kan en läkare vid misstanke om Downs genomföra en rad tester utifrån det som kallas för Halls 
kriterier. Halls kriterier är uppkallat efter den svenske läkaren Bertil Hall som under 1960-talet 
utarbetade en metod för att ställa diagnosen. Detta är kriterierna: 

1. För tidigt född och/eller underviktig
2. Muskelslapphet (hypotoni) (80%)
3. Dåligt utvecklad Mororeflex. (Reflexen kan utlösas genom att man släpper barnets huvud 

bakåt. Barnet slår då ut med armarna och gör sedan en omklamringsrörelse) (85%)
4. Överrörliga leder (80%)
5. Platt ansikte (90%)
6. Platt bakhuvud
7. Rikligt med nackskinn (80%)
8. Veck i inre ögonvrån (epikantusveck)
9. Snedställda ögonspringor
10. Små, vita prickar på regnbågshinnan (Bruschfields prickar).
11. Lågt sittande ytteröron med få veck
12. Tungan hålls utanför munnen
13. Högt gomtak
14. Snörvlande andning
15. Korta, breda, mjuka händer med korta, överrörliga fingrar
16. Fyrfingerfåran sträcker sig över hela handflatan
17. Kort lillfinger, krökt inåt och med kort mellanben (klinodyktali)
18. Stort avstånd mellan stortån och andra tån ("sandalgap")
19. Avvikande form på höftleden (ses bara på röntgen)
20. Tandavvikelser (när barnet blir äldre)

Ett barn bedöms ha Downs syndrom om 12 eller fler kriterier uppfylls, finner man 4 eller mindre 
finns ingen misstanke om Downs syndrom (Annerén, 1996b). 

Ett sätt att undersöka om en gravid kvinna bär på ett barn med Downs syndrom är att ta ett 
fostervattensprov. Fostervattensprov är enligt Annerén ett väldigt bra verktyg då provet tar en liten 
bit av fostervattnet från den gravida kvinnan. I fostervattnet finns avstötta celler från fostret. I dessa 
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celler kan läkaren sedan se hur många kromosomer som finns hos fostret. Även om 
fostervattensdiagnostik är ett säkert verktyg att använda för att säkerställa misstankar om diagnosen, 
så tar man inte fostervattensprov på alla gravida kvinnor. Det tas på kvinnor över 35 år, då man 
upptäckt att chansen att få ett barn med Downs syndrom ökar med åldern. Det tas också om kvinnan 
fått ett barn med Downs syndrom tidigare i livet, om ultraljudet visar tecken på att fostret har 
diagnosen eller om någon av föräldrarna bär på en translokation, dvs att två kromosomer bryts av 
och byter plats med varandra (Annerén, 1996b).

Utvecklingen från födseln och de många problemen
Annerén (1996c) skriver att utvecklingen hos personer med Downs syndroms från födelsen i regel 
sker långsammare än hos andra människor. Vad gäller hjärnan så är utvecklingen normal under de 
första 3-6 månaderna, efter det kan man se skillnader i utvecklingen. Hjärnan har en långsammare 
tillväxt hos personer med Downs syndrom och både barn och vuxna har mindre hjärnvolym. 
Mängden signalsubstanser är även lägre hos personer med Downs syndrom. 

Kognitivt skiljer sig personer med Downs syndrom mellan varandra. Om man mäter utifrån 
intelligenskvoten (IQ) så ligger personer med Downs syndrom mellan 20 och 85, normal IQ är över 
70 (Annerén, 1996d). Den kognitiva utvecklingen kan enligt Annerén (1996d) delas upp i olika 
delar. Den sociala och känslomässiga utvecklingen sker relativt i samma takt som normalt 
utvecklade barn och personer med Downs syndrom ses ofta som sociala och ”gosiga”. Den 
grovmotoriska utvecklingen kan också ses som relativt god, barn med Downs syndrom kan lära sig 
cykla, dock vid något senare ålder. Detsamma gäller toaletträning, vanligtvis är barn med Downs 
syndrom torra dagtid vid 3-4 års ålder och senare även nattetid vid 4-5 års ålder. Den finmotoriska 
utvecklingen sker i regel i samma takt, den brukar vara några månader försenad i förhållande till 
normala barn. Den språkliga/kommunikativa utvecklingen är mer försenad än den övriga 
utvecklingen. Detta beror på dels dålig artikulation och dels på svårigheter med att lära sig 
grammatiska regler och hur meningar konstrueras. Det abstrakta tänkandet är precis som med 
språket mer försenat än den övriga utvecklingen. Personer med Downs syndrom kan lära sig 
exempelvis att 5x5=25 men de har svårt att förstå antalet 25. Samma sak gäller tidsbegrepp. Saker 
som natt och dag fungerar men klockslag kan vara ett problem (Annerén, 1996d). 

Personer med Downs syndrom har ofta en tendens till att erhålla fysiska missbildningar. Vanliga 
fel är hjärtat, mag-tarmkanalen, ögonen, öron, näsa, mun, hals, skelett, leder, huden och 
immunförsvaret (Annerén, 1996e). Det är vanligt att personer med Downs syndrom föds med 
hjärtfel, omkring hälften drabbas. Symtomen för hjärtfelen kommer ofta smygande under de första 
veckorna men i vissa fall ses inga symptom över huvud taget. Omkring 8% av alla födda med 
Downs syndrom föds med problem i mag-tarmkanalen. Det finns fyra olika nivåer för tarmhinder:

• stopp i tolvfingertarmen
• avsaknad av nervceller i tjocktarmen
• stopp i ändtarmen
• stopp i matstrupen med eller förbindelse till luftstrupe.

Alla dessa problem är livshotande och kan åtgärdas direkt efter födseln genom operation. Problem 
med ögonen kan vara allt mellan grå starr, trång tårkanal, brytningsfel, skelning och keratokonus1. 
Det finns risk att personer med Downs syndrom från barnaåldern utvecklar antikroppar mot sina 
egna organ vilket kan medföra stora problem. Anledningen till att kroppen utvecklar dessa 
antikroppar är för att den får för sig att organen i kroppen inte är dennes egen utan är främmande, 
vilket resulterar i att antikropparna attackerar organen, detta leder till att organen med tiden slutar 
1 Keratokonus eller "Akademikerns ögonsjukdom", är en degenerativ ögonsjukdom, som normalt börjar i mitten av 
tonåren och som långsamt fortskrider och avstannar under 20-årsåldern. Namnet keratokonus härleds ur grek. kerat 
("horn") och conus (kägla eller kon), fritt översatt kan man tolka namnet som "toppig hornhinna", vilket beskriver 
sjukdomen. Sjukdomen har varit känd sedan mitten av 1800-talet. (Wikipedia, 2012) 
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fungera. Personer med Downs syndrom är mer infektionskänsliga jämfört med normalt utvecklade 
människor. Detta beror på flera faktorer så som täta inandningsvägar, dålig utveckling av 
antikroppar och slöare vita blodkroppar (Annerén, 1996e). 

TIDIGARE FORSKNING 

Det finns gott om forskning om Downs syndrom inom flera olika ämnes områden. Inom den 
medicinska området finns flera studier om personer med Downs syndroms hälsa och livsstil 
(exempelvis Barišić, 2005), chansen för mödrar att föda ett barn med Downs syndrom (exempelvis 
Roizen & Patterson, 2003). Det finns även en del forskning kring de tester som görs för att förutse 
om ett barn redan i fosterstadiet har Downs syndrom (McEwan, Godfrey & Wilkins, 2012). 

Vad gäller forskning kring personerna runt personer med Downs syndrom finns det en mängd 
forskning om föräldrar till barn med Downs syndrom (Sari, Baser & Turan, 2006; Carr, 2005). 
Forskare skriver främst om föräldrars upplevelser och det finns studier där de mätt stressnivåer och 
anpassningsförmågan hos föräldrarna (Hedov, Annerén & Wikblad, 2002). 

Nedan följer forskning som fokuserar på förhållandet mellan syskon och personer med Downs 
syndrom, hur syskonen upplever situationen med att ha ett syskon som har en funktionsnedsättning 
och hur de hanterar denna situation. Studierna innefattar olika åldrar, från barn till vuxnas svar och 
studierna är både kvalitativa och kvantitativa. Dock saknas det artiklar som har sin utgångspunkt i 
Sverige och det finns få narrativa studier utifrån sökningarna. 

Kvalitativ studier
Flaton (2006) har gjort en fenomenologisk fallstudie om en kvinna på 39 år som har ett yngre 
syskon med Downs syndrom och som använder sina egna ord för att beskriva den livserfarenhet det 
innebär att ha ett syskon med Downs syndrom. Teman i studien är hennes egen syn på sin 
självuppskattning och uppskattningar av familjemedlemmar, hennes formande av  sin identitet och 
hur syskonrelationen varit en del i formandet av hennes identitet, erfarenheter och livsval. Hon 
berättar bland annat om hur hennes bror har haft en stor påverkan på hennes liv och att hennes bror 
kan vara en anledning till att hon känner sig mer empatisk, tålmodig, lugnare och har en sorts 
förståelse för annorlunda beteende.  Hon säger följande:

”I don't know who I would be if Danny wasn't born. He gave me from a very early age,  
a direction. He has taught me in his own somewhat unorthodox way about prioritizing  
and about what's important and what's not important, also to be really honest, certainly  
with myself, because there’s no pretence with him” (Flaton, 2006, s. 140-141).

Hon belyser här hur brodern haft en stor påverkan på hennes liv och att han lärt henne mycket om 
livet. 

Rampton, Rosemann, Latta, Mandleco, Olsen Roper och Dyches (2007) genomförde en 
kvalitativ, beskrivande studie där de lät 16 syskon i familjer med ett barn med Downs syndrom 
fotografera sitt vardagsliv. Det författarna upptäcker i resultatet är att skillnaderna mellan barnen låg 
i deras ålder och kön, sju- till nioåringar tog fler bilder av dem själva och sina föräldrar än de andra 
åldersgrupperna. Tio- till femtonåringarna tog fler foton av sina syskon med Downs syndrom än den 
yngre gruppen. Kvinnliga syskon tog fler foton av sina normalt utvecklade syskon, 
familjemedlemmar i blandade grupper än vad manliga syskon gjorde. Manliga syskon tog fler foton 
av sig själva och sina föräldrar. Resultaten visar på betydelsen av att samla in data från barn och att 
fotografi-metoden är en fungerande metod för kvalitativa studier.

Baumann, Taylor Dyches och Braddick (2005) utförde en utforskande studie hos syskon genom 
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att använda Parses omvårdnadsteori. Tolv barn mellan 5 och 15 år med yngre syskon med en klyfta 
i läppen och gommen eller med Downs syndrom deltog i studien. Genom semistrukturerade 
intervjuer och teckningar fick barnen berätta om sina erfarenheter. Teman visade på komplexa och 
paradoxala kännetecken hos syskonen. De visade att ha ett syskon med funktionshinder ger unika 
upplevelser och utmaningar. Vissa syskon i studien berättar om det ansvar de tar för sina syskon, 
försvarar dem mot andra barn som retas, tröstar dem när föräldrarna varit arga på dem. Barnen i 
studien berättade om hur syskonrelationen påverkade vänskapsrelationer på olika sätt, ibland kunde 
man inte leka med sina vänner för man tog hand om sitt syskon eller att de kunde uppleva det som 
skämmigt att umgås med sina vänner tillsammans med sitt syskon. Det fanns dock de barn vars 
vänskapsrelationer hade blivit starkare genom syskonförhållandet, vänner som tog initiativ till att 
delta i passningen av syskonet förkom bland respondenterna. 

Kvantitativa studier
Cuskelly och Gunn (2006) undersökte hur 53 syskon till barn med Downs syndrom anpassade sig 
till dessa syskon och jämförde detta med syskon till barn som fötts utan medicinsk diagnos. 
Syskonen som deltog i studien var mellan sju och fjorton år och datan samlades in från mödrar, 
fäder och syskon. Resultaten visar att det inte finns några större skillnader mellan grupperna när det 
gäller anpassning. Föräldrarnas uppfattningar om syskonens beteenden och kompetens och 
syskonens egna uppfattningar om deras kompetens och betydelse utgjorde resultatet. Cuskelly och 
Gunn drar slutsatsen att om man har ett syskon med Downs syndrom leder inte detta till dålig 
anpassningsförmåga. 

Kaminsky och Dewey (2001) gjorde en jämförelsestudie mellan syskon till barn med autism, 
barn med Downs syndrom och normalt utvecklade barn. Totalt undersöktes 90 syskon (30 i varje 
grupp) mellan åldrarna åtta och arton. Resultaten visade att syskonrelationen i familjer med ett barn 
med autism visade mindre intimitet, mindre prosocialt beteende och mindre omvårdande jämfört 
med de andra två grupperna. Syskon till barn med Downs syndrom visade på större 
omhändertagande och bråkade samt tävlade mindre än i syskonrelationer där barnen var normalt 
utvecklade. 

Mulroy, Robertson, Aiberti, Leonard och Bower (2008) genomförde med hjälp av en enkätstudie 
skillnader och likheter mellan barn som hade syskon med Retts syndrom och familjer som hade 
barn med Downs syndrom. Enkäterna fylldes i av barnens föräldrar och totalt intervjuades 186 
föräldrar till barn med Downs syndrom och 141 flickor och kvinnor med Retts syndrom. 
Majoriteten av båda föräldragrupperna rapporterade både fördelar och nackdelar för syskonen. I 
Retts syndrom-gruppen var det familjer som bodde ute på landet som nämnde minst nackdelar 
medan mindre familjer nämnde fler nackdelar. För båda dessa grupper var socioekonomiskt 
privilegierade grupper mer benägna att rapportera nackdelar. I Downs syndrom-gruppen 
rapporterades fördelar  främst av de som var socioekonomiskt privilegierade och var större familjer. 
De större nackdelarna som kom fram handlade om föräldrarnas tidsbrist, förhållanden och 
socialisering, restriktioner och hjälpbördan. 

Van Riper (2000) utförde en studie om förhållanden när det gällde familjekrav, familjeresurser, 
problemlösning inom familjen, hanteringsförmågan inom familjen och syskonens välbefinnande hos 
41 familjer med barn med Downs syndrom. Den vägledande ramen för denna studie var en modell 
om stress, justering och anpassning inom familjen. Van Riper skickade ut enkäter till mödrar och 
syskon till barn med Downs syndrom. Resultatet visade att, som grupp, har syskonen i studien god 
självbild. Vidare visar mödrarnas enkätsvar att dessa syskon är socialt kompetenta och visar låga 
tendenser till beteendeproblem. Svaren från mödrarna och syskonen sammanställdes och kunde 
därmed visa en fullständig bild, utifrån flera perspektiv, om syskonens välmående.

Fisman, Wolf, Ellison och Freeman (2000) genomförde en långtidsstudie av syskon till kroniskt 
funktionshindrade barn. De undersökte hur syskonen anpassade sig under en treårsperiod till sin 
funktionshindrade bror/syster i jämförelse med syskon som inte hade en funktionshindrad 
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bror/syster. Studien omfattade 137 syskon med Autismspektrumstörning (ASS), Downs syndrom 
och normalt utvecklade barn vid det första tillfället och 127 syskon vid den andra mätningen tre år 
senare. Syskonens anpassningsförmåga mättes med hjälp av ett enkätstudieinstrument (Survey 
Diagnostic Instrument) som fylldes i av föräldrar och lärare. Resultatet visar att det finns aningen 
mer anpassningsproblem hos syskon till  ASS-barn jämfört med syskon till Downs syndrom-barn. 
Föräldrar till ASS-barn visar mest negativitet och depression över denna tid. Föräldrars negativitet 
kunde kopplas till syskonens anpassningsproblem, oavsett grupp som studerades. 

Orsmond och Seltzer (2007) ställde tre frågeställningar. 
1) Hur ser vuxna syskon på sin upplevelse av att ha växt upp med ett syskon med en 

Autismspektrumstörning (ASS) eller Downs syndrom (DS) och relationen är dem emellan?
2) Finns det några skillnader mellan könen i fråga 1?
3) Vilka faktorer spelar roll vad gäller skillnader mellan svaren för vuxna med syskon till ASS 

och DS?
Totalt deltog 154 syskon i en långtidsstudie och fördelningen mellan de två grupperna var 77 (ASS) 
och 77 (DS). Åldersfördelningen var mellan 21 och 56 år hos deltagarna. Deltagarna fick fylla i 
enkäter som tog upp upplevelsen av att ha ett syskon med funktionshinder och deras förmåga att 
hantera och anpassa sig till denna situation samt frågor om känslan av pessimism över relationen. 
Resultatet visade att syskon till vuxna med DS hade mer kontakt med sitt syskon i jämförelse med 
de som hade ett syskon med ASS. Syskon till personer med ASS rapporterade även fler 
pessimistiska känslor över deras syskons framtid och att denna relation påverkade deras relation 
med föräldrarna negativt. Orsmond och Seltzer observerar även att syskonrelationen är som starkast 
när syskonet har lägre utbildning, bor nära syskonet med ASS och använde sig av 
problemlösningsstrategier för att hantera relationen samt att syskonet med ASS var relativt 
självgående. För personer med DS-syskon var relationen som starkast när syskonet inte hade egna 
barn, hade lägre utbildning, levde nära sitt syskon med DS och när denne använde sig av 
lösningsfokuserade hanteringsstrategier var denne mindre pessimistisk över syskonets framtid. 

Enligt Hodapp och Urbano (2007) lever personer med Downs syndrom längre liv i jämförelse 
med förr i tiden. På grund av detta antar de att deras syskon får med åren ta en mer ansvarstagande 
och omsorgsgivande position. Genom en webb-baserad enkätstudie jämförde Hodapp och Urbano 
284 syskon till personer med Downs syndrom mot 176 syskon till personer med autism. Enkäten 
mätte utifrån olika skalor värmen, närheten och optimismen i syskonförhållandet samt även hälsan, 
nedstämdhet och belöningen av att vara ett syskon hos respondenterna. Resultatet visar att syskon 
till personer med Downs syndrom hade ett närmare, varmare syskonförhållande i jämförelse med 
syskon till personer med autism. Syskonen visade även på mindre nedstämdhet och bättre hälsa till 
viss del. Hos båda grupperna kunde man se att kontakten i förhållandet minskat under vuxen ålder. 
De syskon som visade på bäst relationer vad gäller närhet och värme hade gemensamt att de hade 
en känsla av belöning av att ha ett syskon med Downs syndrom eller autism. 
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TOLKNINGSRAM

Syskonens roller
Enligt Dunn (1984) antar barn i en familj olika roller i relation till de andra familjemedlemmarna. 
Dessa roller uppmärksammas av inte bara barnet själv utan även av föräldrarna, syskonen och 
ibland även utomstående. Barnen tar på sig roller som den ”ansvarsfulle”, ”busige”, ”bråkiga”, etc. 
Enligt Dunn är det vanligare i större familjer (sex eller flera barn) att barn tar på sig en viss roll, 
men det förekommer också i mindre familjer. Rollen som den ansvarsfulle faller oftast på den 
förstfödde. Det syskon som ses som den ansvarsfulle tar, enligt Dunn, på sig mycket arbete för 
familjen och kan ibland agera som en extra förälder eller extra vuxen i hemmet. Den ansvarsfulle är 
den som styr och håller koll på de mindre syskonen när föräldrarna inte finns i närheten. I med att 
barnen blir äldre blir även rollerna tydligare och det blir lättare att avgöra vilket syskon som har 
vilken roll. 

Ordningsföljden
Enligt Dunn (1984) är det förstfödda barnet det barn i en familj som visar på mer dominans och 
fientlighet mot sina yngre syskon. Förstfödda barn kan ofta se ett yngre syskon som en stor 
konkurrent mot dem själva för att få uppmärksamhet av föräldrarna, vilket kan bero på att det äldre 
barnet blir undanskuffat när ett nytt barn kommer till familjen. Förstfödda föredrar sällan att leka 
med de yngre barnen enligt Dunn. Som nämndens så är de förstfödda barnen även mer 
ansvarstagande och tar en sorts ledande roll i relation till de yngre syskonen. 

Yngre syskon är ofta mer underordnade och har en sorts ”lägre rang” enligt Dunn eftersom de 
ofta söker tröst och skydd hos föräldrarna jämfört med de äldre syskonen. De visar ofta tecken på 
mer fysik aggressivitet jämfört med de förstfödda som tenderar att använda sig av verbal 
aggressivitet. Dunn skriver även att det inte finns något som säger att ett yngre syskon inte kan vara 
mer dominant än ett äldre syskon och att rangordningen ibland kan bli omkastad. Enligt Dunn så är 
dominans och makt kopplat till ordningsföljden men tillgivenhet, värme och konflikter kan inte 
kopplas till detta. Det som bär upp syskonrelationen är inte ordningsföljden utan de olika 
karaktärsdragen relationen har, om den är konfliktfylld eller värmande. 

Hur syskon påverkas av varandra och av föräldrar är lite oklart enligt Dunn. Hon anser att 
förstfödda i större utsträckning influeras av föräldrarna medan yngre syskon blir starkare påverkade 
av sina äldre syskon vad gäller intressen, könsroll, m.m. Dock finns det inget som säger att ett äldre 
syskon inte påverkas av sina yngre syskon vad gäller dessa aspekter. 

Köns- och åldersskillnader
Enligt Dunn så är förstfödda flickor mer resonerande då de tenderar att ta efter sina mödrar eftersom 
de har en närmare relation med modern än yngre systrar. Dunn skriver även att det inte finns några 
skillnader mot hur syskon beter sig mot varandra utifrån ett könsperspektiv. Det finns tankar om att 
äldre kvinnliga syskon är mer omvårdande, men enligt Dunn så spelar könet ingen roll när det 
kommer till fall där syskon är omsorgsfulla och tar på sig en föräldraroll. 

Enligt Dunn så är det oftast inte könen som styr skillnaderna mellan syskonen utan 
ålderskillnaderna. Ett syskon ter sig oftast mer föräldralikt när det skiljer många år mellan 
syskonen. Det är under dessa omständigheter som det äldre syskonet tar på sig en mer lärande och 
omvårdande roll. När det skiljer färre år mellan syskonen så utvecklas ett oftast närmare och 
vänskapligare band mellan syskonen. 

Syskon till funktionshindrade
Dunn tar i ett avsnitt upp området hur barn som har funktionshindrade syskon påverkas av detta. 
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Enligt Dunn tar äldre syskon, främst kvinnor, på sig en mycket ansvarstagande roll vad gäller sitt 
funktionshindrade syskon och att denna roll ibland är väldigt påfrestande och plågsam. De familjer 
som hade en öppen dialog med de normala barnen om det funktionshindrade syskonet visade en 
lättare anpassning till och mer nyfikenhet på syskonet samt att de syskon som spenderade mycket 
tid tillsammans med sitt funktionshindrade syskon hade en mer omvårdande relation till syskonet i 
vuxenlivet. De normala syskonen får ofta ett tryck från föräldrarna att de ska vara duktiga, d.v.s. 
sociala och hjälpsamma i hushållsarbetet. Enligt Dunn så kan syskon till funktionshindrade vara 
beskyddande för sina syskon med funktionshinder och ställer ofta upp när syskonen behöver 
försvaras. 

Identitet 
Enligt Burke och Stets (2009) består en identitet av fyra grundkomponenter: en input, en output, ett 
identitetskriterium och en komparator. Dessa komponenter är delar i en process som hanterar 
tolkningar av omgivningen och sig själv. Komponenterna kan beskrivas agera i ett kretslopp, där 
homeostas och konservering eftersträvar att behålla självet till en viss grad. Burke och Stets liknar 
detta system vid en termostat som eftersträvar att temperaturen hålls på ungefär samma grad hela 
tiden. De fyra grundkomponenterna är organiserade i ett kontrollsystem i den följd som ses nedan 
och hanterar inputen till systemet. 

Input, eller med annat ord uppfattningar, är en central del av vår identitet enligt Burke och Stets. 
Det är våra uppfattningar som vi försöker kontrollera och det är de som berättar för oss om 
omgivningen, det är den enda informationskällan vi har som berättar för oss vad som händer runt 
omkring. Enligt Burke och Stets så försöker vi påverka vår omgivning hela tiden genom att 
interagera med både personer och objekt. För oss blir dessa handlingar verklighet genom att vi 
uppfattar handlingar genom att vi hör, ser, luktar, smakar och känner. När det kommer till identiteter 
så sållar inputen bort vissa uppfattningar och håller endast kvar de som kan kopplas till identiteten. 
Dessa uppfattningar kopplas till det som finns lagrat i identitetskriteriet.  

Identitetskriteriet kan beskrivas som identitetens kärna där en identitets betydelse och syfte finns 
lagrade i minnet tillgängliga för komparatorn. Varje individ har sin egen uppsättning av olika 
identiteters betydelse och syfte som fungerar som referenser för hur individen ska uppträda, menar 
Burke och Stets. Enligt författarna kan en person ha flera identiteter och varje identitet har ett eget 
kriterium innehållande betydelse och syfte för just den identiteten. Ett kriterium kan innehålla flera 
syften och betydelser. 

Komparatorn har enligt Burke och Stets en enkel uppgift. Dess uppgift är att avgöra hur mycket 
inputen skiljer sig från vad som finns i identitetskriteriet. Komparatorn producerar i det läget en 
”felsignal” som avgör hur stor skillnad det är mellan inputen och identitetskriteriet. 

Output är enligt Burke och Stets det beteende vi visar upp beroende på komparatorns felsignal. 
Felsignalen avgör hur beteendet ska anpassas för att stämma överens med identitetens syfte. 
Outputen kommer efter det att leda till att en ny input görs och processen upprepas igen. Identiteten 
är därför beroende på omgivningens reaktioner till den egna individens beteende och hur individen 
uppfattar reaktionerna från omgivningen. 

Roll 
Enligt Thomas och Biddle (1966) är rollperspektivet ett sätt att förstå hur människor skapar sina 
beteenden. Thomas och Biddle drar kopplingar till teaterns värld där skådespelarna spelar en 
karaktär som är skapat ur ett manus, regissörens instruktioner, medskådespelarnas handlingar och 
reaktionerna från publiken samt skådespelarens talanger. Hur skådespelaren utför sin roll kan liknas 
vid hur människor i sitt vardagliga liv visar upp sig för andra runt omkring dem. Enligt Thomas och 
Biddle så tar individer i ett samhälle på sig roller och deras rollutförande är beroende av sociala 
normer, krav och regler från andra rolltagare i samhället som observerar och reagerar på individens 
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roll samt på individens egen förmåga och personlighet. Manuset kan i verkligheten vara lika 
bindande som i en pjäs, men i verkligheten finns det fler alternativ än i teatern än att rakt av följa 
manuset. Regissören i verkliga livet kan vara en individs chef eller förälder medan publiken är 
människorna runt omkring individen och som observerar denne. Rollinnehavarens prestation i den 
roll denne har beror på dennes bekantskap med rollen, dennes personlighet och förflutna i helhet 
samt manuset. 

Benoit (1966) skriver om hur en rolls status har betydelse och att det finns tre former av status: 
politisk, ekonomisk och prestige. En person med prestige status är antingen beundransvärd, 
respektabel, skräckinjagande, klok eller står i centrum för allas uppmärksamhet. Enligt Benoit är en 
person med en prestigefylld roll smittsam, prestige kan spridas till människor i dennes omgivning 
och dessa människor får då även en prestigefylld roll. I familjer är det vanligt att de delar på samma 
prestige som en i familjen har. Enligt Benoit är källan till prestige varierande och kan bero på allt 
från skönhet till visdom, mycket beroende på i vilket samhälle man lever i.  

Enligt Burke och Stets (2009) är en roll en samling förväntningar knutna till en social position 
som vägleder en individs attityder och beteenden och detta lärs av andra aktörer i vår närvaro som 
exempelvis familjemedlemmar, lärare, media, m.m. En rollidentitet är den interna betydelsen av en 
roll som en individ tillskriver sig själv. En individ lär sig en rollidentitet genom att socialiseras sig 
tillsammans med andra personer och skapa sig en uppfattning om vad ens roll innebär. 

Genus
Enligt Gilligan (1982) är kvinnors identitet kopplat till en relation. I olika intervjuer visar Gilligan 
att kvinnor i beskrivningar av sig själva eller i etiska dilemman kopplar sin identitet eller dilemman 
till relationens avgörande, en omsorgsetik. Enligt Gilligan ligger uttryck som vård, ansvar och 
omsorg till grund för kvinnors identitet. Kvinnor mäter sin styrka i uttryck av samhörighet, genom 
att hjälpa människor, att inte såra dem, att ge dem stöd och att vara snäll mot dem. När det kommer 
till ansvar skriver Gilligan att kvinnor resonerar kring ansvar med utgångspunkt från relationer. Om 
en kvinna har ett ansvar genom en relation så är det naturligt att kvinnan håller kvar vid det ansvaret 
så länge det behövs. Ansvarskänslan kopplas även till hur kvinnor empatiserar med andra, om en 
kvinna ser att en annan människa är i behov av omsorg så kan kvinnan sätta sig in i personens 
lidande och avgöra hur denne själv skulle vilja bli bemött. 

Gilligan skriver även om rättighetsmoral och ansvarsetik. Dessa begrepp förklarar hur 
individers, både mäns och kvinnors, resonemang går till när det kommer till att göra överväganden 
mellan omsorg för en annan människa och ens egen integritet. Rättighetsmoralen vilar på en grund 
av jämlikhet för alla parter och vad en person uppfattar som rättvisa. Rättighetsmoralen har som mål 
att det ska vara lika respekt för alla och att en person behöver göra en avvägning mellan andras och 
egna krav för att uppnå jämlikhet och rättvisa. Ansvarsetiken syftar till att handlingar ska 
rättfärdigas och att en persons ska vara medveten om individers skillnader i behov. Ansvarsetiken 
bygger på en persons förståelse av människor som ger uppkomsten till att en person känner 
medkänsla och omsorg. Dessa moraliska utgångspunkter utvecklas mellan barndomen  och 
vuxenlivet och kompletterar varandra i vuxenlivet. Enligt Gilligan kan dessa etiska aspekter komma 
i konflikt med varandra under uppväxten vilket resulterar i att barnen väljer en av dessa aspekter. 
Flickor visar på en tendens till att välja ansvarsetiken över rättighetsmoralen. 

Enligt Gilligan så kan en person som genomgår en kris växa sig starkare genom den om denne 
får tid att ta itu med sådant som hindrar fortsatt utveckling. När en person utsätts för stress kan 
denne bli starkare och i efterhand kan personen se sina motgångar som något positivt. 
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METOD

Till denna studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod för att uppnå syftet. Enligt 
Holosko (2010) beskrevs kvalitativ metod under 1970-talet som ”närkontakt med den sociala  
världen” (min översättning). Med närkontakt menades att forskaren var på plats, ofta deltagande i 
den sociala världen och undersökte ett fenomen. Under senare delen av 1990-talet kom kvalitativ 
metod att innebära att man studerar människor i deras naturliga miljö och hur de lever sina liv. 
Självklart har kvalitativ metod funnits under en längre tid. Bryman (2008) skriver om hur kvalitativ 
metod utvecklats från tidigt 1900-tal och att den kommer fortsätta utvecklas i takt med att samhället 
förändras. Kvalitativ metod syftar, enligt Holosko (2010), till att förstå människors levnadssätt, 
deras sätt att prata och förhålla sig till saker omkring dem samt hur de reagerar till olika stimuli. 
Viktigast hos denna metod är kanske att den försöker förstå människors mening bakom deras ord 
och beteenden (Holosko, 2010). 

Bryman (2008) beskriver hur den kvalitativa forskningsmetoden är uppbyggd och vilka steg som 
forskaren går igenom för att fullfölja studien. Forskaren börjar med att formulera ett syfte och 
frågeställningar kring området. Sen väljer forskaren ut relevanta respondenter för att genomföra, i 
detta fall, intervjun. Efter detta går forskaren vidare i att samla in relevant data från respondenterna, 
tolka denna och analysera. Vidare kan forskaren specificera frågeställningarna ytterligare och samla 
in ytterligare data. Avslutningsvis skriver forskaren ner sina upptäckter och slutsatser. 

En viktig skillnad mot andra vetenskapliga metoder är att i den kvalitativa metoden är de objekt 
som studeras, människor, till skillnad från andra ting, exempelvis atomer. Studierna kan ge mening 
till händelser och deras omgivning. Forskare inom denna gren av den vetenskapliga världen menar 
att när objekten studeras ska forskaren se ur objektens ögon, dvs använda sig av sin empatiska 
förmåga att förstå det objekt som studeras (Bryman, 2008). Enligt Bryman finns det två punkter 
som är centrala för den kvalitativa metoden. 

• Kontakt med respondenten ger tillgång till en annan persons tankar och känslor.
• Genom att forskaren får tillgång till en annan persons tankar och känslor kan forskaren sätta 

sig in i rollen hur respondenten är och på så sätt erhålla kunskap. 
Då denna studies syfte är att undersöka vad det innebär att vara syskon till en person med Downs 

syndrom och hur man hanterar sin roll samt vilka strategier man utvecklar, är den kvalitativa 
metoden mest lämplig eftersom jag är ute efter detaljerade beskrivningar av människors egna 
upplevelser och delar av deras livsberättelse. Den kvalitativa metoden är mer lämplig i denna studie 
då det är enskilda fall som studeras och inte en population.

Urval
Jag har valt att i första hand, genom egna kontakter rekrytera respondenter som har kopplingar till 
studiens syfte. Alla fyra respondenter är kvinnor och är 20, 23, 24 och 27. Av en händelse så 
resulterade rekryteringen i att jag intervjuade två syskonpar. Gemensamt för alla respondenter är att 
de är födda och uppväxta i Sverige och alla har ett yngre syskon med Downs syndrom. Vidare har 
jag använt snöbollsmetoden för att söka efter fler respondenter (Bryman, 2008). Enligt Bryman 
innebär snöbollsmetoden att forskaren kontaktar en liten grupp som är relevanta för studien och 
använder dessa deltagare till att finna fler deltagare. Bryman belyser att problemet med 
snöbollsurval är att urvalet sällan är representativt för hela populationen som undersöks, dock att 
detta  är en lämplig urvalsmetod för en kvalitativ studie. 
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Undersökningsmetod
För denna studie kommer kvalitativ intervjuer att användas. Bryman (2008) skriver om skillnaderna 
mellan kvalitativa intervjuer och kvantitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är vanligen mindre 
strukturerade än kvantitativa intervjuer. Kvantitativa intervjuer är mer strukturerade genom att de 
har tydligt specificerade frågeställningar som ska besvaras. För detta krävs en strukturerad intervju. 
I kvalitativa intervjuer finns en betoning på större generalitet i utformningen av utgående syfte och 
respondenternas egna perspektiv. Vidare skriver Bryman att forskaren i kvalitativa intervjuer är mer 
intresserade av respondenternas egna åsikter, medan man i kvantitativa intervjuer vill besvara 
forskarens hypotes. Bryman menar även att kvalitativa intervjuer uppmanar respondenterna till att 
tala fritt och komma in på sidospår under intervjun, eftersom detta kan leda till nya upptäckter för 
forskaren. I kvalitativa intervjuer är forskaren inte låst vid att hålla sig till ett strikt schema av frågor 
som ska besvaras utan kan ha lättare riktlinjer och ämnen som ska diskuteras av respondenten, 
vilket gör att forskaren kan ställa frågor när denne känner det nödvändigt. I kvantitativa intervjuer 
är forskaren låst på att få ett visst antal frågor besvarade och att bara ställa följdfrågor där det ges 
möjlighet för det i intervjuguiden. 

Intervjuerna beräknades till att vara ca. 30 minuter för varje respondent och intervjuerna spelades 
in via ett ljudupptagningsprogram på en dator. Intervjuerna har i efterhand transkriberats. Två av 
intervjuerna skedde via datorprogrammet Skype som gör det möjligt att föra samtal över internet, 
eftersom avståndet mellan respondenter och intervjuare var för stort. Två intervjuer genomfördes i 
ett möte med mig hemma hos respondenterna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare 
med inspelningsfunktion. 

Innan de redovisade intervjuerna genomfördes valde jag att göra en pilotintervju på en 
respondent vars bror har en CP-skada (CP: Cerebral pares), hjärtfel och sitter i permobil. Även om 
denna respondent inte går in under syftet för denna studie bedöms respondenten som god nog att 
utföra en pilotstudie på då denna har en uppfattning om hur det är att ha ett syskon med en 
funktionsnedsättning. 

Jag har valt att genomföra enskilda intervjuer av flera anledningar. Dels för att respondenterna är 
utspridda över hela Sverige. Dels för att jag är mer intresserad av varje individs egen berättelse och 
att dessa berättelser inte blir influerade av någon annan. Av denna anledning har jag därför uteslutit 
att använda en enkät för att få fram ett resultat, men även för att rekryteringen av respondenter hade 
varit mer komplicerad. 

Litteratursökning
Den litteratur som används har hämtats genom de databaser som funnits att tillgå via Örebro 
Universitets bibliotek. För de artiklar som hämtats gällande den tidigare forskningen har databasen 
SUMMON använts, för dessa artiklar användes sökorden ”Downs syndrome”, sibling*, 
relasionship*. 

Litteratur för tolkningsramen har sökts via Örebro Universitets biblioteks katalog. De sökord 
som använts har varit: roll*, identitet*, genus*, ”Downs syndrom”, syskon*. 

Utveckling av intervjuguide
I denna undersökning har en semistrukturerad intervjuguide använts. En semistrukturerad 
intervjuguide innebär enligt Larsson (2008) att man har formulerat till exempel ett visst antal frågor 
eller teman som respondenterna ska svara och prata kring. Frågorna behöver inte ställas med någon 
speciell formulering och ger större utrymme till att följa upp svar med fler frågor menar Larsson. 
Som en del i intervjuerna finns det med scenarion för att få en djupare bild av respondenternas 
upplevelser (Se bilaga för Intervjuguide.).
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Bearbetning och analys av empiri
Jag har valt att redovisa varje respondents egna upplevelser och berättelser var för sig för att sedan i 
analysen dela upp resultatet i olika teman som är kopplat till studiens syfte. Enligt Larsson  (2008) 
är en bra utgångspunkt att när man använder sig av kvalitativ analys att fokusera analysen och 
använda sig av till exempel teman som är kopplat till syfte och frågeställningar i studien. 

Validitet
Franklin, Cody och Ballan (2010) beskriver att validitet är att beskriva hur tillförlitlig datan i en 
studie är. De största hoten mot validiteten är reaktivitet, fördomar hos forskaren och fördomar hos 
respondenterna. Reaktiviteten syftar på att forskarens närvaro i studier kan påverka resultatet. 
Fördomar hos forskaren kan förvränga resultatet. Jag tror av egen erfarenhet att personer med ett 
syskon med Downs syndrom, eller någon annan funktionsnedsättning, har en mer utvecklad 
ansvarstagande förmåga och tar längre tid på sig att döma människor de kommer i kontakt med, 
vilket kan utgöra en risk vid tolkningen av empirin. Det är även alltid svårt att avgöra hur mycket av 
respondenternas berättelser är fullständiga eller helt sanningsenliga. Respondenter kan hålla tillbaka 
information, de kan förtränga eller undanhålla information menar Franklin, m.fl. Jag har vid varje 
intervjutillfälle uppmuntrat respondenterna att försöka vara så öppna som möjligt för att resultatet 
ska vara så sanningsenligt som möjligt.

Enligt Larsson (2005) är validiteten i kvalitativa studier ofta svår att bedöma, men ett sätt att 
försöka säkra validiteten är att de öppna frågor som används i intervjuerna fångar in det forskaren 
verkligen vill undersöka. Eftersom kvalitativa metoder syftar till att i informationsrika texter 
beskriva ett fenomen krävs det av forskaren att läsaren får en tydlig bild av fenomenets beskrivning, 
analys och slutsatser kring det. 

Franklin m. fl. (2010) skiljer mellan intern och extern validitet. Intern validitet syftar, enligt 
författarna, till hur korrekt forskarens observationer representerar någons verklighet. För att uppnå 
intern validitet genom narrativ datainsamling måste forskaren visa att datan samlats in på ett korrekt 
sätt där ämnet är noga identifierat och beskrivit. Observationerna och tolkningarna måste vara 
trovärdiga för deltagarna  samt för de som läser och bedömer studien i efterhand enligt Franklin 
m.fl. Jag har eftersträvat att hålla hög intern validitet. 

Extern validitet syftar till hur tillförlitlig studien är (Franlin m.fl, 2010). Enligt Bryman (2008) 
kan extern validitet vara ett problem vid kvalitativa studier eftersom kvalitativa studier har en 
tendens att använda fallstudier och små urval vilket gör studien mindre tillförlitlig. 

Reliabilitet
Franklin, Cody och Ballan (2010) beskriver reliabilitet i kvalitativa studier uppkommer när flera 
forskare genomför studier i liknande miljöer och erhåller liknande resultat. I en studie där flera 
deltagare genererar liknande svar utan påverkan från varandra kan man uppnå reliabilitet. Att 
dubbelkolla är det bästa man kan göra för att upprätthålla reliabiliteten. Vanligen så använder 
forskare i kvalitativa studier flera observatörer för att vara säkra på att tolkningen av datan blir 
riktig, i detta fall är jag den enda observatören. Enligt Larsson (2005) är det svårt att mäta 
reliabiliteten i kvalitativa studier, eftersom forskaren själv agerar som mätinstrument och förklarar 
datan i analysen. Vidare menar Larsson att reliabiliteten i kvalitativa studier är ganska överflödig att 
försöka bevisa eftersom kvalitativa studier syftar till att förklara ett fenomens kvaliteter och djup. 
Dock kan reliabiliteten mätas i att läsaren får bedöma om resultatets innehåll och studiens inre logik 
verkar bra. Resultatets innehåll kan stärkas genom att intervjuaren ställer sina frågor flera gånger 
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fast på olika sätt. På det sättet stärks reliabiliteten. 

Generaliserbarhet
Denna studie är inte avsedd för att generalisera resultatet på personer som har syskon med Downs 
syndrom. Syftet är att ge läsaren en uppfattning hur dessa personer ser på sin roll som syskon och 
hur denna relation har format dem som människor samt vilka strategier man utvecklar genom detta. 

Forskningsetiska Reflektioner
Vid kvalitativa studier är det enligt CODEX (2012) viktigt att forskaren överväger etiska frågor vad 
gäller intervjun och hanteringen av data. Det är viktigt att forskaren informerar respondenterna om 
studiens syfte och hur omfattande studien är. Jag har vid rekryteringen av respondenter samt i 
början av varje intervju gjort en kort beskrivning av syftet med studien och vad den ska användas 
till. Forskaren bör även informera om eventuella fördelar och risker med att delta i studien. Det ska 
även meddelas att respondenterna deltar på frivillig grund och att deltagande inte är tvång, det är 
även fritt för respondenterna att avbryta deltagandet i studien när som helst (CODEX, 2012). 
Respondenterna har blivit meddelade om ovanstående, fördelar och nackdelar med deltagande i 
studien har diskuterats kort vid varje intervjutillfälle. 

Forskaren ska även informera om att konfidentialitet gäller för respondenternas personliga data 
och att forskaren inte redovisar personliga fakta som fullständiga namn, personuppgifter och 
liknande i studien. Respondenterna har blivit meddelade om att de är anonyma i studien och att 
författaren ansvarar för att ingen personlig information uppkommer i resultatet eller analysen 
(CODEX, 2012). 

Metoddiskussion
Något som kan vara bra för läsaren att veta är att jag valde ut respondenterna genom egna kontakter. 
Eftersom jag under min uppväxt kommit i kontakt med familjer som också har barn med 
funktionshinder, visste jag att en bra utgångspunkt för att hitta respondenter var i min egen 
bekantskapskrets. Då jag känner respondenterna och deras familjer sedan tidigare har jag gjort mitt 
bästa för att vara medveten om detta under uppsatsens gång. Jag har under intervjuerna undvikit att 
hamna i diskussioner om olika sidoämnen eller frågor i intervjuguiden. 

I syftet skriver jag att den här studien ska undersöka syskon, dock har rekryteringen av 
respondenter resulterat i att jag endast har erhållit kvinnliga respondenter. Jag hade såklart 
föredragit att kunna redovisa både manliga och kvinnliga syskons upplevelser av att ha ett syskon 
med Downs syndrom. Fördelen att det blev så här är att studien har blivit mer begränsad och vi kan 
se hur kvinnor upplever denna syskonrelation. I framtiden kan det vara intressant att se hur manliga 
syskon reagerat på samma frågor. 
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RESULTAT

I tabellen har jag strukturerat upp vilka syskon som tillhör vilken familj och sorterat dem efter ålder. 

SYSKONEN VÄSTERBERG SYSKONEN ÖSTERBERG
Agnes, 27 år Cecilia, 23 år
Beata, 24 år Diana, 20 år
Felix, 20 år (Downs syndrom) Moa, 16 år (Downs syndrom)

Alla respondenter och deras syskon heter i verkligheten något annat.

Agnes
Agnes är äldst i en syskonskara av tre syskon. Hon och Beata är båda syskon till Felix som är det av 
syskonen som har Downs syndrom. Agnes arbetar som polis i en annan stad än sin bror och syster 
men har god kontakt med hela sin familj. Hennes familj består av mamma, pappa, yngre syster och 
yngre bror. Det skiljer 7 år mellan Agnes och Felix samt tre år mellan henne och hennes syster. Hon 
och hennes familj står varandra nära. Det är oftast väldigt god stämning i familjen och de träffas och 
hörs nästan varje dag. Enligt Agnes gör det mycket för henne att höra deras röster varje dag och 
vetskapen om att de ställer upp för varandra. Det har blivit ett sorts behov av att höra från dem för 
att veta att de mår bra. Hon berättar att vissa personer som kommer henne nära kan uppfatta det hela 
till en början som lite konstigt att de har kontakt med varandra varje dag. 

Agnes beskriver sig själv som målmedveten, lugn, bestämd i sina åsikter, familjär och 
ansvarstagande. Hon tror att folk kan uppfatta henne till en början som blyg och tystlåten, men att 
folk nog märker av att när hon har något att säga så säger hon det och att hon kan uppfattas som 
humoristisk. När jag frågar henne om och hur Felix har bidragit med att göra henne till den person 
hon är idag, berättar hon att Felix har gjort henne till en person som inte dömer andra på en gång 
utan att hon tar sig tid till att lära känna individer som är lite annorlunda.  

Hennes uppväxt var, enligt henne själv, bra. Hon beskriver det som att hon växte upp i en trygg 
miljö med en nära relation till familjen och övriga släkten. ”Jag växte upp på lugna gatan kan man 
säga”. Som syskon beskriver hon sig som bestämmande och dominant, en typisk storasyster enligt 
henne själv. Hon berättar att hon inte framstår som ”för hemsk” inför sina syskon utan att de förstår 
att hon är dominant och bestämd för att hon bryr sig om dem och vill vara ett stöd för dem.

 ”Jag har alltid varit ordentlig och haft ordning och reda runt mig. Jag vill ha koll och är omvårdande  
tycker jag, men det kanske beror på att jag är äldst och att det är en del i min personlighet.” 

Relationen till syskonen beskriver hon som en normal syskonrelation där det förekom en del bråk 
men även mycket kärlek. Agnes relation med Beata har enligt Agnes blivit bättre med åren och att 
det nu för tiden inte är lika mycket bråk som under tonåren. Hennes relation med Felix är bra. Han 
har enligt henne lärt henne mycket, hur man sätter gränser och när man bör sätta gränser. Enligt 
henne har hon fått lära sig att inte se till Felix begränsningar, utan att man måste inse att han klarar 
av väldigt mycket. Tillsammans brukar de göra hushållssysslor ihop, som övningar inför att Felix 
ska flytta hemifrån. Felix gillar visserligen inte att syssla med sånt så oftast blir det att spela tv-spel, 
främst bowling, gå till bowlinghallen eller gå ut och ta en fika. Hon var under sin uppväxt 
omhändertagande och stolt när det gällde Felix, hon ville gärna visa upp ärret Felix hade efter 
operationen som nyfödd. Hon var alltid uppmärksam på Felix och kunde ifrågasätta andra 
människors sätt att ta hand om Felix. 
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Hon beskriver Felix som en väldigt bestämd person när det kommer till saker han tycker om och 
inte tycker om. Detta visar han väldigt tydligt och öppet jämfört med vanliga människor enligt 
Agnes. Felix är en social människa med en enorm livsgnista och alltid nära till skratt. ”En kille som 
gillar dans och musik”, enligt Agnes är han ”charmtrollet” i familjen. Eftersom han föddes med 
Downs syndrom tror Agnes att hans uppväxt varit lite speciell, föräldrarna har försökt ställa samma 
krav på honom som på Agnes och Beata men detta har inte alltid funkat. Felix har trots sitt 
funktionshinder haft en rätt normal uppväxt. Han har varit med om mycket och bland annat rest en 
hel del. Agnes berättar om den gången de var i Paris och de gick på stan. 

”Felix gillar inte att gå i butiker så han ville sitta utanför och när mamma och pappa fick Felix fick  
dem information om att personer med Downs syndrom lätt glömmer och att man därför inte bör  
lämna dem ensamma. När vi kom tillbaka satt Felix kvar utanför butiken och satt och prata med en  
fransman. Ingen förstod vad den andre sa såklart (haha), men det visar hur lätt Felix har för att knyta  
nya kontakter”. 

När Felix föddes hade han ett hjärtfel som läkarna var tvungna att åtgärda. Agnes som var sju år vid 
födelsen minns inte mycket av den, men hon minns att hon och de andra i familjen kunde röra vid 
honom och besöka honom på sjukhuset i Göteborg. Att kunna ha den fysiska kontakten med honom 
under den tiden gjorde händelsen lättare att hantera. Under den tiden var det mycket fokus på Felix, 
men hon minns att föräldrarna försökte ge henne och hennes syster uppmärksamhet genom att ta 
med dem på annat än sjukhusvistelser. 

I större sällskap försöker Agnes låta Felix tala för sig själv och försöker undvika att prata åt 
honom. Eftersom han stammar och talar lite otydligt förstår alla inte honom direkt och då kan han 
tycka det blir jobbigt, därför finns Agnes i närheten av sin bror som ett stöd för honom. Samtidigt 
uttrycker hon att det inte behövs så mycket längre för han tar mycket plats som det är. Detta märks 
särskilt i sällskap där alla känner alla. Alla vill prata lite med Felix och eftersom alla vet vem han är 
så känner Agnes att hon kan slappna av mer i situationen och vara lite mer på ett hörn och prata med 
andra i sällskapet. När jag ställer frågan hur hon reagerar när folk stirrar svarar hon följande: 

”Jag tror folk reagerar för han har ett funktionshinder, men annars är det inte så konstigt. När folk  
stirrar får man tänka på att de inte har haft förmånen att växa upp med ett syskon med Downs  
syndrom. Man blir inte arg på dem, utan man förstår att de tittar lite extra för att de är nyfikna. Men  
om de skulle säga något dumt så skulle jag reagera tillbaka” (Agnes)

Jag frågar då ”Du ser det i alla fall som en förmån att ha en bror med Downs syndrom?” 
”Absolut”, svarar Agnes.

Agnes hoppas på att i framtiden ha utvecklats inom sitt yrke som polis och att hon har flyttat 
närmare hemåt så att när hon har fått barn kan ha Felix i närheten så att han kan agera en 
ansvarstagande morbror och att deras relation fortfarande är god.  

Beata
Beata är mellanbarnet i en syskonskara av tre syskon, hon är lillasyster till Agnes och storasyster till 
Felix. Hon är 24 år och arbetar inom handeln samt utbildar sig till guldsmed. Hon beskriver sig som 
en glad, ganska omtänksam, lugn och ”lite smånojig person” när det gäller vad andra tycker och 
tänker om henne. Hon tror att hon uppfattas som blyg, dryg och tyst innan man lärt känna henne 
men att när man lär känna henne så är hon mer pratsam. Hon tycker att hon haft en bra uppväxt med 
nära till familjen och att hon lärt sig att ta hand om sig själv och andra. Hon beskriver sin familj 
som pratsam och gästvänlig. Det är enligt henne kul att göra saker ihop med familjen och att de tar 
hand om varandra och andra människor runt omkring sig. Hennes relation med Agnes är bättre nu 
än när de var yngre. Enligt Beata är det skönt att ha en storasyster, eftersom hon kan prata med 
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henne om saker som inte hon inte kan prata med föräldrarna om. Agnes är ett bra stöd för Beata och 
eftersom hon tycker att de är så olika personer så kompletterar de varandra. Även om de har olika 
intressen så brukar de ”hänga med varandra på varandras intressen”. Enligt henne kan hon som 
mellansyster vara både en jobbig lillasyster och en ansvarstagande storasyster. Hon berättar att hon 
kan vara lite beskyddande mot Felix, som alla i familjen. 

Beata beskriver Felix som ”familjens guldklimp”. Han är en lugn person som med åren fått mer 
personlighet, är med mer i samtalen, skojar och hänger med på saker. Hon berättar att hon märkt 
större skillnader hos honom sen han började gymnasiet. Nu har han blivit så duktig på datorn att han 
kan hjälpa föräldrarna med den en del. Hon beskriver hans uppväxt som bra, att de kunde bråka en 
del när föräldrarna inte var hemma på grund av att det var frustrerande när han inte gjorde som hon 
ville. Med tiden har hon lärt sig att handskas med honom på rätt sätt. Eftersom han var minst blev 
det lite särbehandling och eftersom han även hade Downs syndrom så har han alltid fått lite mer 
uppmärksamhet. Alla runt honom har varit väldigt måna om hans bästa. För honom har hans pappa 
alltid varit närmast vilket hon tror beror på att de är de enda männen i huset. Hon tycker att han har 
varit ”som vilket barn som helst”, men att han på senare tid insett att han inte är som andra 
människor runt omkring. Hon berättar att han föddes med ett hjärtfel, men att hon inte minns något 
av det eftersom hon var fyra år. Hon tycker att hennes relation med Felix har varit bra och att Felix 
alltid mått som bäst när hela familjen är runt honom. Ibland har de frågat honom vem av Beata och 
Agnes som är bäst och att han då brukat svara att båda är lika bra. Tillsammans brukar de två gå till 
motorgården, ett ställe för veteranbilsentusiaster, samt att han brukar hänga med när de åker iväg på 
mässor för att titta på veteranbilar. ”Om Felix får bestämma så tycker han att vi ska vara hemma.  
Det är där han trivs bäst.” Felix har enligt Beata lärt henne att bli en mer förstående människa och 
att ser på människor ur andra ögon än om hon inte hade haft Felix i sitt liv. Hon menar att andra 
människor kan skratta åt människor som är annorlunda, men att hon har svårt för det. Hon känner 
väldigt starkt för svaga människor och accepterar människor för hur de är.  

I ett sällskap där inte alla känner Felix så ser Beata till att hålla ett öga på honom och ser till att 
han är delaktig i sällskapet. I ett sällskap där alla känner alla så tänker hon inte så mycket på det 
utan känner att hon kan fokusera på annat än Felix hela tiden. Om de skulle vara ute på stan och 
folk skulle stirra på honom berättar hon att hon troligen inte skulle tänka så mycket på det. Om 
någon skulle stirra skulle hon nog stirra tillbaka, men så länge Felix inte reagerar bryr hon sig inte. 

I framtiden kommer hon troligen bo nära Felix tillsammans med sin familj. Felix kommer att 
vara en superstolt morbror, eftersom han gillar barn så kommer han göra ett bra jobb när det gäller 
ta hand om hennes barn. Hon hoppas att hon kommer ha en närmare relation med Felix och att hon 
kommer ha en egen verkstad där hon kan arbeta med sitt guldsmide. 

Cecilia
Cecilia är 23 år och studerar till sjukgymnast i en annan stad än där hennes familj bor. Hennes 
familj består av hennes mamma, pappa, småsystrarna Diana och Moa. Det skiljer tre år mellan 
henne och Diana samt sju år mellan henne och Moa. Hon är äldst av tre syskon. Hennes syster Moa 
är yngst och det syskon som har Downs syndrom. Cecilia beskriver sig själv som en öppen, social, 
rastlös, ambitiös, flitig och glad person. Hon tror att personer oftast uppfattar henne som 
omtänksam, glad, hjälpsam och ambitiös. Cecilia beskriver sin uppväxt som fartfylld. Hon har fått 
hjälpa till mycket i hemmet och ta hand om sina syskon när föräldrarna varit tvungna att åka i väg 
på ärenden men att även Cecilia har varit med och tagit ansvar tillsammans med Diana, till exempel 
fått laga mat när föräldrarna är borta med Moa till sjukhuset. Mycket av ansvarstagandet har berott 
på Moa, men att det även kan ha varit för att hon är storasystern och att det är normalt att hon ska ta 
mer ansvar, menar hon. Hon berättar även att hon fått dela med sig av mycket under uppväxten, 
även om den stundtals har varit jobbig menar hon att det varit en väldigt rolig uppväxt med mycket 
kärlek från familjemedlemmarna. 
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Cecilia beskriver sin familj som väldigt kaotisk, det finns mycket kärlek i den, alla 
familjemedlemmar är glada men envisa vilket brukar resultera i många diskussioner. ”Ibland 
kommer vi ihop oss men vi brukar bli sams rätt snabbt efteråt”. Hennes relation med Diana beskrivs 
som bråkig under deras uppväxt. Oftast var det så att Cecilia tog på sig en beskyddande roll för Moa 
när det kom till tillfällen då Moa och Diana bråkade. Men under senare år har deras relation blivit 
bättre och de har utvecklat någon form av vänskap. ”Jag tror vi vuxit ikapp varandra de senaste  
åren”, säger Cecilia. Cecilia beskriver sig själv som ett retsamt men omtänksamt syskon som är 
påhittigt och vill göra saker ihop med de andra. Hon tycker att hon inte varit den som sökt 
uppmärksamhet särskilt mycket, utan hon fått den ändå eftersom hon har alltid varit den som fått 
göra saker först, som börja skolan. Hon berättar vidare att under sin uppväxt var för Moa någon 
form av extramamma. Hon kunde ta sin mammas plats när hon märkte att hennes mamma inte 
kunde hantera Moa. Det fanns också tillfällen då hennes mamma fick ta Beatas plats för att Cecilia 
höll på att tappa tålamodet med Moa. ”Jag började nog ta ansvar när Moa började dagis... då  
måste jag ha gått i högstadiet så det var nog rätt så naturligt gjort av mig”. Hon berättar att 
föräldrarna gav henne ett ansvar. Olika förfrågningar som ibland kunde komma lite olägligt. 
”Mamma kunde fråga ibland om jag kunde passa Moa, det var inte alltid så kul då man hade  
kompisar hemma. I efterhand känns det inte så hemskt”. När jag ger henne frågan vem av syskonen 
som står henne närmast så skrattar hon och förklarar att hon inte kan välja mellan något av 
syskonen. De står henne nära på olika sätt. Diana står henne nära genom att hon kan prata med 
henne om lite djupare saker och att hon är som en vän för Cecilia. Moa står närmare på ett mer 
känslomässigt sätt enligt Cecilia. 

Cecilia beskriver Moa som en person som antingen är glad eller sur. Hon är bestämd, hon ska 
alltid ha som hon vill annars blir hon tvär och vill ingenting, hon är även väldigt ärlig. Hon säger 
precis vad hon menar. ”Folk ser henne som glad, men de slipper se henne när hon borstar  
tänderna”. Hon är väldigt karismatisk enligt Cecilia, enligt henne vill Moa bli en rockstjärna. Hon 
tycker om musik och de brukar klä ut sig och sjunga tillsammans. Enligt Cecilia är hon även 
omtänksam och om hon ser att en person är ledsen kan hon trösta personen. Hennes uppväxt var 
troligen enligt Cecilia väldigt trygg, utan mycket särbehandling, även om det har funnits sådan. 
Cecilia påstår att hon själv har behandlat Moa precis som hon behandlat Diana. De har bråkat och 
slagits med varandra. Hon tror även att Moa har härmat sina systrar mycket och tagit efter dem i 
stor utsträckning. ”Mamma sa alltid att, det fanns en anledning till att Moa hamnade i vår familj.  
För vi skulle klara av det”. Vid födelsen hade Moa ett hjärtfel som Cecilia inte minns mycket av, 
utan hon har fått höra om det efter födelsen. Cecilias och Moas relation beskrivs som en nära och 
kärleksfull relation. Nu för tiden när Cecilia inte är hemma så ofta, utan kommer hem efter en 
termins studier möts hon av en väldigt kärleksfull Moa, men sen tar det några dagar så är allt som 
vanligt igen. Moa är expert på att göra Cecilia glad men också att testa hennes tålamod, vilket har 
varit väldigt lärorikt. Hon berättar om ett minne hon har när Moa skulle göra om vardagsrummet till 
Villa Villekulla, Pippis hus: 

”När Moa var liten tyckte hon om att se på Astrid Lindgren-filmer och en dag fick hon tydligen för sig  
att bygga Villa Villekulla. Så när jag kom hem hade hon tagit ut alla mina saker jag hade på mitt rum,  
allt som fanns i garderoben och återskapat enligt henne Villa Villekulla i vardagsrummet. Det enda ur  
mitt rum som inte var i vardagsrummet var min säng, troligen. Det är ett sådant minne som man i  
efterhand kan skratta år men just då var det inte kul för det var ju jag som var tvungen att städa upp  
efter henne.”

Enligt Cecilia är detta ett bra exempel på när det varit särbehandling mellan syskonen eftersom Moa 
sällan behövt ta ansvar. Det har enligt Cecilia fungerat bra att det varit på det här viset i familjen. 
Hon och Diana har funnit sig i att det varit särbehandling mellan syskonen. Enligt Cecilia har Moa 
bidragit med att göra henne till en mer förstående människa och att alla människor är lika värda och 
att man ska se bakom sjukdomen. ”Jag är väldigt stolt över Moa...”
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I större sällskap där alla inte känner Moa lämnar inte Cecilia hennes sida. Hon försöker se vad 
som händer. Folk dras till henne men hon är lite blyg. Eftersom hon är så glad och mysig är hon bra 
som ”isbrytare” enligt Cecilia. I en situation där alla inte känner alla så skulle hon bete sig likadant 
om hon var tillsammans med Diana. Om det var motsatt scenario skulle hon inte ha lika mycket 
uppmärksamhet utan skulle prata med andra människor. Om hon och Moa var ute på stan och folk 
skulle stirra efter henne säger hon att hon inte tror att folk gör så längre. Hon skulle nog bli lite 
frustrerad och blänga tillbaka. 

I framtiden hoppas hon på att hon själv har blivit en duktig sjukgymnast och att hon har flyttat 
ihop med sin pojkvän, förhoppningsvis nära familjehemmet så hon kan vara nära Moa. Moa bor 
troligen på ett gruppboende tillsammans med sina kompisar och när Cecilia har fått barn så kommer 
Moa vara en fantastisk moster och vara mer ansvarstagande. 

Diana
Diana är 20 år och är för tillfället arbetslös men efter gymnasiet arbetade hon utomlands. Hon är 
mellanbarnet i en familj och är syster till Cecilia och Moa. Hon beskriver sig som en glad och 
lättsam person som gillar att träffa nya människor. Hon beskriver sig som utåtriktad, gillar äventyr 
och vill lära sig nya saker. Hon tror att hon uppfattas som glad, sprallig och bra på att hitta på saker. 
Hon beskriver sin uppväxt som lugn trots att hon haft ett syskon med Downs syndrom. De har gjort 
mycket tillsammans i familjen och levt enligt henne ett normalt familjeliv och gjort vanliga saker en 
familj gör som exempelvis att resa. Enligt henne har de försökt att inte se till Moas begränsningar. 
Hon beskriver familjen som väldigt aktiv och lättsam. De tar saker i sin egen takt och som de 
kommer eftersom det inte går att planera för mycket om Moa är med. Hon beskriver även sin familj 
som omtänksam mot andra och att de gillar att skoja med varandra. ”Det är ofta glatt och stojigt  
hemma hos oss” säger Diana. 

Som syskon beskriver Diana sig som tjatig, skojig och retsam. Hon frågar om allt och vill veta 
allt om alla. ”Jag tror de kan tycka det är jobbigt men det är för att jag bryr mig om dem som jag är  
nyfiken och det gäller alla människor, jag är väldigt intresserad av människor”. Hennes relation till 
Cecilia har enligt Diana blivit starkare med åren. Under uppväxten har de småbråkat som alla 
syskon har enligt Diana och att förr tyckte de inte alltid om varandra. I dag har de en närmare 
relation där de kan berätta mycket för varandra. ”Som liten såg jag alltid upp till Cecilia, det gör  
jag fortfarande... Cecilia är väldigt förstående, hon ser om det är något som tynger en”. För Diana 
står båda av hennes systrar nära, men på olika sätt. Moa står nära i att de har en lekfull relation 
medan hon kan vara allvarlig och mer öppen med Cecilia. Samtidigt kan Moa vara en person som 
Diana öppnar sig för. 

”Jag kan ibland gå in till henne och berätta något som jag inte vill någon annan ska veta och även om  
hon kanske inte riktigt kan ta till sig allt så tror jag hon känner sig lite stolt över att jag går till henne”

Diana beskriver Moa som en rolig tjej som alltid kan locka fram skratt hos henne och hon är 
väldigt lättsam, spontan, kärleksfull och kramgo. Hon är en tjej med humor och det går alltid att 
skoja med henne. Ibland kan hon så klart tröttna på henne när Moa inte vill göra något, vilket 
resulterar i att de kivas ibland. Hon är en aktiv tjej som gillar musik och film. När de varit ifrån 
varandra ger Moa mycket kärlek och uppmärksamhet åt Diana. ”Ibland kan hon såklart vara lite  
motstridig, men att det brukar gå över snabbt”. Hon tror att Moa fått mycket uppmärksamhet från 
både familj och släkt. Släkten har varit till stor hjälp. Under deras uppväxt brukade Moa få åka till 
sin morbror under en helg i månaden. Under den helgen så brukade Cecilia och Diana hitta på något 
tillsammans med sina föräldrar. Diana och Cecilia har alltid behandlat Moa som ett vanligt syskon 
och enligt Diana gjort vanliga saker med henne som exempelvis att spela fotboll bakom huset, 
hoppat studsmatta och lekt på lekplatser. Moa och Diana brukar sjunga tillsammans och dansa ihop 
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eller gå på stan samt att Moa ibland följer med Diana och hennes kompisar på olika event. 
När jag frågar om Moas medicinska bakgrund berättar hon att hon inte minns något av födelsen 

eller hjärtfelet. Enligt Diana har Moa bidragit till att göra henne till att få bättre inblick hos 
människor, att hon har insett att alla inte fungerar på samma sätt och att det finns många typer av 
människor ute i samhället. ”Samhället måste anpassa sig till alla tror jag”. Hon tror även att Moa 
har bidragit till att göra Diana till den omtänksamma person hon är idag. Under deras uppväxt kom 
alltid Moa i första hand vilket Diana har fått lära sig att acceptera med tiden. Hon säger också att 
hon är väldigt stolt över att ha en syster med Downs syndrom eftersom hon fått lära sig så mycket 
från henne. Hon berättar att hon var så stolt över att hon fick lära sig teckenspråk som liten2 och att 
hennes kompisar tyckte att det var ”väldigt häftigt”. ”... och alla människor som man träffat, jag  
hade nog aldrig träffat dig om det inte var för att jag har Moa”. 

I ett scenario där alla inte känner Moa är Diana väldigt övervakande. Hon försöker se till att Moa 
inte är ensam. Hon vill inte att Moa sitter i ett hörn och ser ledsen ut. Hon är stolt över sin syster 
och ser alltid till att presentera henne inför nya människor som sin syster. I motsatt situation där alla 
känner Moa är hon lite mer avslappnad med håller fortfarande koll på Moa hela tiden. När vi 
kommer in på scenariot om människor stirrar när de är ute på stan förklarar Diana att hon inte 
reagerar så mycket utan att det är naturligt att kolla om man ser något annorlunda. Hon låter dem 
kolla, men om de skulle säga något negativt så hade hon troligen blivit väldigt arg och 
förhoppningsvis sagt ifrån. 

I framtiden kommer hon förhoppningsvis att plugga till något där hon arbetar med människor, 
som exempelvis socionom, sjukgymnast eller logoped. Hon berättar att hon troligen vill jobba med 
något omvårdande eftersom hon växt upp med Moa. Någon gång i framtiden bor Moa på ett 
gruppboende och är moster till sina systrars barn. Diana ser det som självklart att hon kommer bo i 
samma stad som Moa eftersom det är upp till Diana och Cecilia att ta hand om Moa när deras 
föräldrar dör. Hon ser det inte som något negativt utan hon ser fram emot det och tror det kommer 
bli väldigt glädjefullt. 

2 Teckenspråk används i familjer med Downs syndrom och andra funktionshinder för att göra kommunikationen 
enklare. Detta är särskilt effektivt när personen med funktionshindret har problem att uttrycka sig verbalt (Svenska 
Downföreningen, 2012). 
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ANALYS

Roller och identiteter är båda beroende av omgivningen. Omgivningen påverkar en individ till att ta 
på sig en viss roll eller identitet. Den här studien fokuserar på rollen som syskon till ett barn med 
Downs syndrom och vilka upplevelser som kan ha skapat som skapat respondenternas identiteter. 

Van Ripers (2000) studie om familjekrav, familjeresurser, problemlösning inom familjen, 
hanteringsförmågan inom familjen och syskonens välbefinnande hos familjer med Downs syndrom 
visar att syskonen i studien har en god självbild och är socialt kompetenta samt att de visar låga 
tendenser till beteendeproblem. Vi kan se i min studie att respondenterna klarar av att beskriva sig 
själva och att besvara frågorna om hur de tror att deras syskon påverkat dem, vilket jag tolkar som 
att de har en god självbild. De är alla aktiva i arbetslivet och har social kontakt med familjen och de 
nämner inget om att de skulle ha problem med att umgås med andra människor. Ingen av 
respondenterna beskriver sig heller som problembarn eller visar enligt mig tecken på att de skulle 
vara eller har varit en börda för sina familjer. De visar snarare tecken på att ha varit till hjälp för 
föräldrarna genom att de tagit ansvar och ställt upp för föräldrarna när detta behövts. 

Innebörden att vara syskon till en person med Downs syndrom
Cuskellys och Gunns (2006) studie visar att syskon till personer med Downs syndrom och syskon 
till personer utan diagnos utvecklas på samma sätt och har samma anpassningsförmåga som 
varandra. Utifrån vad jag fått höra från mina respondenter så verkar de alla haft en uppväxt utan 
komplikationer och därmed har de en normal anpassningsförmåga. 

Vi kan se hos vissa av mina respondenter att deras roll som syskon kan kopplas till deras 
omgivning och omgivningens normer och krav. Respondenterna beskriver ofta sin roll som ”en 
typisk storasyster” eller som en ”jobbig lillasyster”. Enligt Thomas och Biddle (1966) så tar 
individer i ett samhälle på sig roller och deras rollutförande är beroende av sociala normer, krav och 
regler från andra rolltagare i samhället som observerar och reagerar på individens roll samt 
individens egen förmåga och personlighet. Agnes och Cecilia som båda är de äldsta barnen i sina 
familjer har det gemensamt att de ser sig själva som lugna och ansvarstagande eller omsorgsfulla. 
Deras roll som äldsta barnet har inneburit att det är de som varit de dominerande och ibland agerat 
”extra mamma” åt sina yngre syskon. Enligt Dunn (1984) så faller rollen som den ansvarsfulle faller 
oftast på den förstfödde. Det syskon som ses som den ansvarsfulle tar, enligt Dunn, på sig mycket 
arbete för familjen och kan ibland agera som en extra förälder eller extra vuxen i hemmet. Den 
ansvarsfulle är den som styr och håller koll på de mindre syskonen när föräldrarna inte finns i 
närheten. Dunns beskrivning av den ansvarsfulle passar bra in på både Agnes och Cecilia, men även 
Beata och Diana berättar att de tagit på sig ansvarsroller under uppväxten för att kunna hjälpa 
föräldrarna med syskonen som har Downs syndrom. Det som skiljer Beata och Diana från Agnes 
och Cecilia är att de som småsystrar ser sig själva som de mer busiga och jobbiga syskonen, vilket 
enligt Dunn är vanliga roller syskon tar på sig i en familj. Det är även vanligt att de yngre syskonen, 
enligt Dunn, ser sig själva som underordnade i förhållande till det äldre syskonet. Både Beata och 
Diana visar detta i sina berättelser om relationen till deras storasyster. Dunn skriver om att en 
syskonrelation inte påverkas mycket av ålder och rang utan av närhet och värme. Vi ser i alla fall att 
syskonen ser på sina förhållanden till sina syskon som nära och kärleksfulla. 

Utifrån Thomas och Biddles (1966) teori om hur roller formas kan vi i berättelserna ana hur 
respondenterna kan ha formats av sin omgivning. Vi ser exempelvis att respondenterna fått 
instruktioner från sina föräldrar när gäller ta hand om Moa eller Felix. Gemensamt för 
respondenterna verkar vara att deras syskonroll till viss del inneburit och fortfarande innebär 
ansvarstagande och omvårdande i förhållande till sitt syskon med Downs syndrom. Thomas och 
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Biddles menar att när en roll tar form så spelar personligheten in. I denna studie är det svårt att 
avgöra vad av respondenternas beskrivningar av sig själva är delar av deras personligheter och vad 
som är skapat av deras omgivning. I vissa fall kan vi se att respondenternas egna beskrivningar av 
sig själva stämmer överens med hur de tror människor uppfattar dem, i andra fall stämmer det 
mindre. Burke och Stets (2009) skriver om hur identiteter skapas. Respondenternas beskrivningar 
av sig själva fungerar som deras identitetskriterium vilket innehåller deras egen bild av sin identitet. 
När de sedan tror att personer runt omkring dem uppfattar dem som annorlunda justerar deras 
komparator beteendet för att stämma med deras självbild. Utgångspunkten för varje ny relation 
ligger i det första beteendet en person väljer att visa upp. Därför kan vi se skillnader mellan 
syskonparen i hur de beskriver sig själva och hur de tror folk uppfattar dem. Exempelvis ser vi att 
Beata beskriver sig själv som glad och lugn men ”lite smånojig”. Hon tror att folk uppfattar henne 
som blyg och dryg, men detta kan bero på att hon är ”lite smånojig”. Den ”lite smånojiga” sidan blir 
därför det beteende Beata väljer att visa upp först, men att detta ändras med tiden och folk får en 
annan bild av henne. Enligt Burke och Stets skulle detta bero på att ett identitetskriterium har en 
bild från början över situationen och komparatorn till det kriteriet väljer att visa upp ett beteende 
den tycker stämmer överens med situationen. När inputen ändras följer komparatorn med, vilket 
leder till att Beata upplever det som att folk får en annan uppfattning av henne efter att de umgåtts 
mer med henne.

Respondenternas beskrivningar om hur deras syskon med Downs syndrom har bidragit med att 
göra dem till de människor de är idag visar på en gemensam sak. De anser alla att de har blivit mer 
förstående människor som inte dömer människor som är annorlunda jämfört med dem själva. Jag 
väljer att beskriva denna egenskap som en identitet som de har när det kommer till möten med 
människor. Enligt Burkes och Stets modell för hur en identitet fungerar kan vi anta att när 
respondenterna möter en människa som avviker från normen inleds en process där identitetskriteriet 
har som syfte att inte döma individen direkt, vilket resulterar i handlingar därefter. Respondenterna 
berättar om sina uppväxter vilket ger oss en inblick i hur deras roller från början formades. Med 
tiden ser vi att rollerna förändrats en del, men att deras roller som storasystrar funnits där sedan 
tidig ålder. Exempelvis kan vi ta hur Diana tillsammans med Moa har gjort saker som Diana anser 
”normala” för syskon att göra ihop och att särbehandling får vara en del av vardagen men att detta 
är acceptabelt för henne. Till synes verkar ingen av respondenterna se sina roller som syskon till 
Downs syndrom-syskonen som mycket annorlunda mot hur deras roll som syskon är mot deras 
normala syskon. Enda skillnaden som kommer upp är att det förekommer särbehandling p.g.a. att 
Moa eller Felix inte klarar av att genomföra vissa uppgifter. 

Enligt Dunn (1984) tar sig äldre syskon, främst kvinnor, på sig en mycket ansvarstagande roll 
vad gäller sitt funktionshindrade syskon och att denna roll ibland är väldigt påfrestande och även 
ibland plågsam. Vi kan se i intervjuerna att detta stämmer med vad respondenterna har berättat, 
eftersom alla respondenter är äldre än sitt syskon med Downs syndrom och kvinnor. Ingen av 
respondenterna ser dock sin uppväxt med sitt syskon med funktionshinder som plågsam eller 
påfrestande. De beskriver sina uppväxter som lugna men med en del sammandrabbningar med sina 
syskon, men idag ser ingen sin uppväxt som svår. Dunn skriver även att familjer som hade en öppen 
dialog med de normala barnen om det funktionshindrade syskonet visade på lättare anpassning och 
mer nyfikenhet på syskonet samt att de syskon som spenderade mycket tid tillsammans med sitt 
funktionshindrade syskon hade en mer omvårdande relation till syskonet i vuxenlivet. Det framgår 
inte tydligt hur dialogen från föräldrarna har förts kring respondenterna om deras syskon med 
Downs syndrom. Hos Cecilia ser vi dock tecken på att diskussion tagits upp då Cecilia citerar sin 
mamma om att det fanns en anledning till att Moa hamnade i deras familj. 

Vi kan se att det Dunn skriver om, när det gäller att relationen blir mer omvårdande med tiden, 
stämmer överens med respondenternas utveckling. Agnes och Beata visar tydliga tecken på att de 
fortfarande umgås och alltid haft en nära relation till Felix. Vi ser också att framtidsplanerna 
innefattar en nära relation till Moa eller Felix. När det kommer till ansvar skriver Gilligan att 
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kvinnor resonerar kring ansvar med utgångspunkt från relationer. Om en kvinna har ett ansvar för 
en relation så är det naturligt att kvinnan håller kvar vid det ansvaret så länge det behövs. Vi kan ana 
detta ansvar när respondenterna berättar om hur de tänker sig sina framtida relationer med sina 
syskon med Downs syndrom. De ser alla en framtid där deras ansvar till syskonen finns kvar och att 
detta ansvar hålls kvar livet ut. 

Baumann, m.fl. (2005) visar i sin studie att, att ha ett syskon med funktionshinder ger unika 
upplevelser och utmaningar. Vissa syskon i deras studie berättar om det ansvar de tar för sina 
syskon, hur de försvarar dem mot andra barn som retas samt tröstar dem när föräldrarna varit arga 
på dem. I min studie ser jag att respondenterna, precis som i Baumanns m.fl. studie, tagit på sig 
ansvar och är redo att försvara dem om så skulle behövas. Dock nämner ingen av mina respondenter 
att de behövt trösta sina syskon på grund av föräldrarna. Enligt Baumann m.fl. hade barnen i studien 
berättat om hur syskonrelationen påverkade vänskapsrelationer på olika sätt. Ibland kunde de inte 
leka med sina vänner eftersom de tog hand om sitt syskon eller att de kunde uppleva det som 
skämmigt att umgås med sina vänner tillsammans med sitt syskon. Det fanns dock de barn vars 
vänskapsrelationer hade blivit starkare genom syskonförhållandet. Vänner som tog initiativ till att 
delta i passningen av syskonet förekom bland Baumanns m.fl.s respondenter. Ingen av mina 
respondenter berättar att de upplevt det som ”skämmigt” att ha ett syskon med Downs syndrom, 
dock nämner de att det påverkat vänskapsrelationer på olika sätt. Cecilia berättar att hon behövt ta 
hand om Moa korta stunder när hon haft vänner på besök, men att dessa vänner då fått lära sig mer 
om personer med Downs syndrom och fått nya bilder av dessa människor. 

Hantering av ens roll till syskon med Downs syndrom
Av den tidigare forskningen så är Flatons (2006) studie den som ligger närmast min vad gäller syfte 
och utförande. Flatons fallstudie visar hur en kvinna på 39 år beskriver sin livserfarenhet av att ha 
ett syskon med Downs syndrom. I studien får vi veta att hon ser tillbaka på sitt förflutna som en 
ansvarstagande syster och att uppväxten med brodern var lärorik på många sätt. I min studie ser vi 
liknande resultat från mina respondenter som också tagit på sig ansvar men ser sin uppväxt 
tillsammans med sina syskon med Downs syndrom som lärorik. 

Enligt Gilligan (1982) ligger uttryck som vård, ansvar och omsorg till grund för kvinnors 
identitet. Kvinnor mäter sin styrka i uttryck av samhörighet, genom att hjälpa människor, att inte 
såra dem, ge dem stöd och att vara snälla mot dem. Utifrån detta går det att förstå respondenternas 
beskrivningar av sig själva och deras uppväxt med sina syskon med Downs syndrom. De ser sig alla 
som vårdande och ansvarstagande. Vi kan se att de även finner styrka genom att hjälpa andra genom 
att Agnes och Beata har en nära relation med Felix och är väldigt omhändertagande när det gäller 
honom. De hjälper honom genom aktiviteter som hushållsarbete vilket ska förbereda honom att 
flytta hemifrån. Hos Cecilia och Diana kan vi se att de båda har ambitionen att arbeta inom vården 
eller med människor på något sätt i framtiden.

Enligt Burke och Stets är en roll en samling förväntningar knutna till en social position som 
vägleder en individs attityder och beteenden och detta lärs av andra aktörer i vår närvaro. En 
rollidentitet är den interna betydelsen av en roll som en individ tillskriver sig själv. En individ lär 
sig en rollidentitet genom att socialiseras tillsammans med andra personer och att skapa sig en 
uppfattning vad ens roll innebär. Respondenterna har alla skapat sig en roll som syskon i 
förhållande till alla sina syskon, vilket leder till att de inte tycker sig se någon skillnad mellan deras 
syskon med Downs syndrom och deras normala syskon. Dock så verkar det finnas ett undantag, när 
det gäller särbehandlingen, vilket skulle kunna förklaras med att varje respondent har flera 
syskonroller/identiteter beroende på vilket syskon de har kontakt med. Detta märks tydligt i hur de 
värdesätter sina syskon. Vi kan ta Diana som exempel igen, där hon inte värderar något syskon över 
det andra men att hon tycker om dem på olika sätt. Moa står nära i att de har en lekfull relation 
medan hon kan vara allvarlig och mer öppen med Cecilia. Enligt Gilligan vilar på en grund av 
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jämlikhet för alla parter och vad en person uppfattar som rättvisa. Rättighetsmoralen har som mål 
att det ska vara lika respekt för alla och att en person behöver göra en avvägning mellan andras och 
egna krav för att uppnå jämlikhet och rättvisa. Ansvarsetiken syftar till att handlingar ska 
rättfärdigas och att en person ska vara medveten om individers skillnader i behov. Ansvarsetiken 
bygger på en persons förståelse av människor som ger uppkomsten till att en person känner 
medkänsla och omsorg. Vi kan se i resultatredovisningen att respondenterna under sin uppväxt har 
fått lära sig vad deras rättighetsmoral och ansvarsetik innebär när det gäller Moa och Felix. Att de 
behövt göra bedömningar för vad som är rättvist för alla parter och göra överväganden mellan dem 
själva, vad som är rättvist för dem, och vad som rätt att göra för att vara omvårdande mot Moa och 
Felix. De har haft som mål att inte särbehandla syskonen med Downs syndrom, men att utifrån 
deras egna behov och kapacitet har de behövt göra bedömningar för vad som blir mest jämlikt för 
alla parter. Enligt Gilligan utvecklas dessa moraliska utgångspunkter mellan barndomen  och 
vuxenlivet och kompletterar varandra. 

Enligt Gilligan så kan en person som genomgår en kris växa sig starkare genom den om man får 
möjlighet att ta itu med sådant som hindrar fortsatt utveckling. När en person utsätts för stress kan 
denne bli starkare och i efterhand kan personen se sina motgångar som något positivt. Utifrån detta 
kan vi se att alla respondenterna någon gång under uppväxten har upplevt det som jobbigt att ha ett 
syskon med Downs syndrom. Detta syns bland annat genom att respondenterna har berättat att bråk 
förekommit. Idag ser dock alla respondenter på dessa händelser som något de behövt gå igenom för 
att bli dem de är idag. Cecilia berättar till exempel om att hennes tålamod testats flera gånger under 
uppväxten av Moa och att hon idag ser sig som en lugn människa. Det kan bero på att hon utvecklat 
ett stort tålamod genom sina erfarenheter. 

Enligt Dunn så kan syskon till funktionshindrade vara beskyddande för sina syskon med 
funktionshinder och de ofta ställer upp när syskonen behöver försvaras. När jag la fram scenarion 
om syskonen med Downs syndrom i sällskap eller på allmänna platser framkallade det lite olika 
svar men alla låg nära varandra. Gemensamt för alla respondenter var att de kan ses som 
övervakande och lite beskyddande till viss del i sällskap där alla inte känner deras syskon med 
Downs syndrom, men i vissa fall ser man ingen skillnad på syskonen. För Cecilia hade det varit 
samma sak med Diana som för Moa i ett sådant sällskap. När det gäller den allmänna platsen och de 
stirrande människorna skiljer sig reaktionerna inte mycket från varandra. Respondenterna ser det 
som acceptabelt eller ignorerar det hela och låter folk titta. Som en av dem förklarar så är inte alla 
vana vid att se personer med Downs syndrom och att de då tittar lite extra. Dock hade alla reagerat 
starkare om folk hade skrattat och varit elaka mot deras syskon. 

Benoit (1966) skriver om hur en rolls status har betydelse och att det finns tre former av status: 
politisk, ekonomisk och prestige. En person med prestigestatus är antingen beundransvärd, 
respektabel, skräckinjagande, klok eller står i centrum för allas uppmärksamhet. Utifrån 
respondenternas beskrivningar av sina syskon kan vi anta att deras sykon, Moa och Felix, är 
personer som har prestigefyllda roller eftersom de står i centrum för uppmärksamheten och kan ses 
som beundransvärda eftersom respondenterna ser sig själva som stolta över sina syskon. Enligt 
Benoit är en person med en prestigefylld roll smittsam, prestige kan spridas till människor i dennes 
omgivning och dessa människor får då även en prestigefylld roll. Enligt Benoit är källan till prestige 
varierande och kan bero på allt från skönhet till visdom, mycket beroende på i vilket samhälle man 
lever i. Vilket kan betyda att Felix' och Moas prestige ligger i att de upplevs som kramgoa och 
sociala varelser som sticker ut genom att de har Downs syndrom. Enligt Benoit är det vanligt i 
familjer att de andra familjemedlemmarna själva tar del av prestigen. Ett bra exempel på detta är 
hur Diana under sin uppväxt såg fördelarna med att ha ett syskon med Downs syndrom genom att 
hon fick göra saker som andra barn inte fick göra, vilket kan beskrivas som att hon kunde se det 
som prestigefullt. 

Enligt Hodapp och Urbano (2007) lever personer med Downs syndrom längre liv i jämförelse 
med förr i tiden. På grund av detta antar författarna att deras syskon får ta en mer ansvarstagande 
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och en mer omsorgsgivande position med åren. Resultatet visade att syskon till personer med 
Downs syndrom hade ett närmare, varmare syskonförhållande i jämförelse med syskon till personer 
med exempelvis autism. Hos båda grupperna kunde man se att kontakten i förhållandet minskat 
under vuxen ålder. De syskon som visade bäst relationer vad gäller närhet och värme hade det 
gemensamt att de hade en känsla av belöning av att ha ett syskon med Downs syndrom eller autism. 
Vi kan se i resultatredovisningen att respondenterna visar tecken på att de med åldern har blivit mer 
ansvarstagande och fått en mer omvårdande roll, men för tre av respondenterna har kontakten med 
syskonen med Downs syndrom minskat på grund av att de har flyttat för att studera eller arbeta. 
Dock visar alla respondenter tecken på att i framtiden vilja bo i samma stad som sitt syskon med 
Downs syndrom för att kunna ha en nära och omvårdande relation. 

DISKUSSION

Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att respondenternas roller som syskon har formats av 
uppväxten med deras syskon med Downs syndrom och att de ser denna uppväxt som lärorik. De ser 
alla tillbaka på sin uppväxt som bra och de beskriver den som ”normal” trots att de har ett syskon 
med ett funktionshinder. Vi kan även dra slutsatsen att syskonens ansvarstagande beror på att de alla 
varit äldre än sitt syskon med Downs syndrom och litteraturen antyder att det är vanligt att äldre 
syskon tar mer ansvar än de yngre. Jag drar även slutsatsen att de jämfört med andra människor som 
lever i mer ”normala” familjeförhållanden har fått lära sig att inte döma människor vid första 
anblicken när dessa människor visar tecken på att vara annorlunda mot normen. Vi kan konstatera 
att respondenterna har bidragit med att berätta vad det innebär att vara syskon till en person med 
Downs syndrom. I analysen förklarar jag hur deras roll och identitet som syskon har färgats av att 
ha ett syskon med Downs syndrom. De strategier som är aktuella för rollen är deras ansvarstagande 
och omvårdande tänkande kring deras syskon. De ser alla en framtid med sina syskon där de lever 
nära sitt syskon för att kunna ta hand om denne. 

Till att börja med kan jag konstatera att, att förstå hur en persons roll skapas är en komplicerad 
process som inte endast är begränsad till de personer den rollen gäller. Detta har jag förstått efter 
vad Thomas och Biddle (1966) skriver om hur roller skapas. I det här fallet gäller det rollen som 
syskon. En person genomgår varje dag interaktioner med människor som inte bara påverkar en roll, 
utan flera roller. Personen influeras även av samhället i stort och det är troligen omöjligt att göra en 
kartläggning av hur en person har skapat en roll. Detta innebär att respondenternas berättelser är 
bergränsade till att förklara hur en liten del av deras omgivning har påverkat rollen och identiteten. 
För att förstå mer ingående hur respondenternas roll skapats hade intervjuerna behövt vara mer 
ingående. De hade behövt ta upp hur föräldrarna påverkat rollen och hur andra faktorer som media, 
vänner, släkt, traditioner, etc. format och påverkat rollen. Även om vi frågat om alla dessa saker 
hade vi troligen inte fått ett heltäckande svar eftersom vi inte heller kan avgöra vad som är en del av 
en persons personlighet. 

Den här studien ger oss dock ledtrådar angående något som kan behöva undersökas i det svenska 
samhället. Hur påverkar det svenska samhället familjer med funktionshindrade. Vi ser i 
resultatredovisningen spår av hur familjer med Downs syndrom-barn påverkas av den svenska 
modellen, exempelvis att de vid födelsen får stöd från sjukhuset eller att personerna med Downs 
syndrom ska med tiden flytta hemifrån. Det är dock mycket som är osagt om detta och barnen i 
familjen har sällan svaren på dessa frågor. Det är föräldrarna som sitter på svaren om detta. Det 
finns en del internationell forskning om hur föräldrar hanterar beskedet och uppfostran av ett barn 
med Downs syndrom, men när jag gjorde mina sökningar kunde jag endast finna en om svenska 
förhållanden. Enligt mig skulle det behövas mer svensk forskning kring familjer med Downs 
syndrom-barn och hur dessa familjer påverkas av de svenska förhållanden som existerar. Den 
svenska välfärdsmodellen och det skydd som finns för familjer med funktionshindrade tycks i mina 
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ögon fungera till viss del. Problemen uppkommer i de senare åldrarna av tonåren. Personligen har 
jag själv inte upplevt många familjeproblem på grund av att ha ett barn med Downs syndrom i 
familjen, men jag är bara ett exempel. Hur går det för familjer som inte har pengar? Hur går det för 
barn med Downs syndrom i missbrukarfamiljer? 

En tanke som kom upp under studiens gång var hur situationen hade sett ut om det äldsta 
syskonet i en familj var det med Downs syndrom och det yngsta barnet var ”normalt” utvecklat. 
Åsa Bryhagen (2005) har skrivit en bok utifrån sin egen erfarenhet som mamma om livet med att ha 
ett barn med Downs syndrom. I en del av boken berättar hon om hur livet blev i familjen då 
Johannes, det äldsta barnet, det med Downs syndrom, fick en lillebror. Enligt Bryhagen kunde 
barnen leka mycket ihop under de yngre åldrarna på lika villkor, 1 – 4 år, men med tiden växte det 
yngre syskonet förbi Johannes och började tycka det var ”tråkigt” att leka ihop med sin storebror. 
Dock visade det yngre syskonet en pedagogisk förmåga redan vid tidig ålder, 5 – 6 år, vilket jag 
finner intressant. Innebär detta att det yngre syskonet redan blivit en sorts storebror till Johannes? 
Dunn (1984) skriver att det är det äldsta syskonet som utvecklar en ansvarstagande roll, dock så 
utvecklas personer med Downs syndrom långsammare än normala människor vilket med största 
sannolikhet hade inneburit att det yngre syskonet hade växt ikapp och tillslut växt ifrån sitt äldre 
syskon med Downs syndrom. Personligen tror jag att det yngre syskonet hade tagit en mer 
ansvarstagande roll med tiden, mycket beror såklart på åldersskillnaden. Om det yngre syskonet 
med tiden blev det av syskonen (nu förutsätter jag de är två syskon i familjen) som tar den 
ansvarstagande rollen börjar denne kanske utveckla en sorts storasyster/storebror-roll. Detta trots att 
denne är det yngre syskonet. Frågan är hur dessa syskon skulle påverkas av detta ”rang-ombyte”? 
Skulle det yngre syskonet känna sig osäker i sin roll och skulle syskonet med Downs syndrom finna 
sig i att lyssna till ett yngre syskon trots att denne vet att den är det äldre av syskonparet? Jag tror att 
mycket har att göra med föräldrarnas inflytande och hur syskonens relation är under uppväxten. Om 
deras relation är fylld med bråk kan rang-ombytet bli svårgenomfört, men är relationen från början 
nära och kärleksfull kan rang-ombytet bli lättare att genomföra. 

Något den här studien saknar är ett manligt perspektiv. Eftersom jag inte kunde få tag på några 
manliga respondenter kan vi inte se några skillnader mellan könen. Framtida forskning om hur 
manliga syskon upplever sin relation med ett syskon med Downs syndrom och hur deras 
roll/identitet som syskon utvecklas skulle kunna bedrivas.  Enligt Gilligan (1982) verkar män i 
allmänhet undvika nära relationer och att män i regel har färre nära relationer under sin livstid än 
kvinnor. Enligt Gilligan vet man inte vad detta beror på. Utifrån Gilligan kan vi ana att om vi haft 
manliga respondenter i denna studie hade relationerna mellan respondenterna och deras syskon med 
Downs syndrom inte varit lika nära och omvårdande som de är i de fall vi ser i 
resultatredovisningen. Enligt Dunn så är det oftast inte könen som styr skillnaderna mellan 
syskonen utan ålderskillnaderna. Ett syskon ter sig oftast mer föräldralikt när det skiljer många år 
mellan syskonen. Det är under dessa omständigheter som det äldre syskonet tar på sig en mer 
lärande och omvårdande roll. När det skiljer färre år mellan syskonen så utvecklas sannolikt ett 
närmare och vänskapligare band mellan syskonen. Vi kan därför ana att könet inte har någon 
betydelse när det kommer till ansvarstagandet i syskonrelationen, utan att den avgörande faktorn är 
ålderskillnaden. Detta skulle då innebära att om respondenterna varit manliga hade de varit lika 
ansvarstagande som mina respondenter är och att resultatet inte hade varit annorlunda mot vad det 
är nu, men detta är en intressant forskningsfråga. 

Något jag också finner intressant i studien är respondenternas reaktioner på scenariona. Vi kan se 
att alla intar en beskyddande och övervakande roll i dessa lägen och att respondenterna är måna om 
att deras syskon ska må så bra som möjligt i situationen. Jag funderar främst kring situationen på 
stan där respondenterna tar en beskyddande roll och är beredda att reagera aggressivt vid tecken på 
fientlighet eller hån mot deras syskon med Downs syndrom. Skulle vilket äldre syskon reagera på 
samma sätt som respondenterna i den situationen oavsett om deras yngre syskon har ett 
funktionshinder eller inte. Jag tror på det Agnes säger om att folk reagerar på saker som sticker ut 
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från normen och att de reagerar med nyfikenhet framför äckel eller avsky. Framtida forskning som 
skulle vara intressant att läsa är hur människor ser på och reagerar på olika funktionshinder. Olika 
funktionshinder framkallar enligt mig olika reaktioner. Genom denna forskning skulle vi lättare 
kunna skapa oss en förståelse hur människor reagerar på olika abnormiteter. 

En annan fråga jag ställer mig är vad som får dem att agera på detta sätt i situationer som i 
scenariona? Är det ansvarskänslan som Dunn skriver om som utvecklas hos äldre syskon eller är det 
respondenternas personlighet som gör detta? För vad hindrar respondenterna från att vara egoistiska 
och bara fokusera på sig själva? För mig är syskonskapet ett mysterium och efter att ha läst om 
Dunns forskning så får jag inget tydligt svar på varför syskon tar ansvar för varandra. Kanske beror 
det på att föräldrarna säger åt dem att ta ansvar? Kanske beror det på att de ser vad andra syskon 
gör? Kanske beror det på att syskonen får en olust-känsla i kroppen när de tar avstånd från sin bror 
eller syster? Personligen tror jag att det kan vara alla aspekter ovan som tillsammans spelar roll. 
Men jag tror att det finns något djupt band som vetenskapliga teorier inte kan förklara när det 
kommer till syskonrelationer. Kärleken mellan syskon finns där från första stund de blir medvetna 
om varandra. Som barn fick jag ofta höra att ”Kärlek börjar alltid med bråk” och jag kan se i 
respondenternas berättelser att syskonkärlek börjar verkligen på detta sätt. I vuxen ålder har dock 
bråket försvunnit nästan helt och det som är kvar är kärlek som finns kvar livet ut. 
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Jag vill avsluta denna uppsats med en dikt om syskon som jag tycker speglar vad respondenterna 
beskriver och vad jag själv, och många andra syskon, säkerligen kan relatera till. 

“Growing up, we played and fought,
talked and laughed.

Beyond the fun and games,
beyond the battles we waged,

we found in each other
unending support

and a lifelong friend.
Through thick and thin,

and difficult times,
we emerged together as one,

protecting each other
from the world.

I know that if either of us
ever need anything,

we can count on the other
to give our all

and help in every way possible.” 
(Okänd författare)
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INTERVJUGUIDE
Introduktion
Hälsa, (småprata om möjligt) 
berätta om syftet
meddela om anonymitet och rätten att avbryta intervjun när som helst samt kunna dra tillbaka sin 

anmälan

Om personen själv
• Namn, ålder, sysselsättning
• Kan du beskriva dig själv? (syftet med frågan är att personen ska få med egna ord beskriva 

sig själv. Typiska egenskaper och attribut som denne förknippar med sig själv står i fokus för 
resultatet) 

• Hur tror du folk uppfattar dig som person?
• Beskriv din uppväxt
• Vad har du för framtidsdrömmar? (syftet med frågan är att personen ska berätta om sina mål 

och förväntningar, framtida boende och sysselsättning) 
•

Familjen
• Beskriv din familj (Personen får med egna ord beskriva sin familj) 
• Har du flera syskon än NN? Om så, hur är din relation med dem?

Syskonet
• Beskriv NN (personen får med egna ord beskriva sitt syskon med Downs syndrom)
• Beskriv NNs uppväxt
• Har NN några medicinska problem? Om så, hur har ni handskats med dem?
• Beskriv din relation med NN (Personen får med egna ord beskriva den syskonrelation som 

finns mellan denne själv och syskonet med Downs syndrom)
• Hur är du som syskon? Vad har fått dig att ta den rollen?
• Vad brukar du och NN göra tillsammans?
• Vad har NN bidragit med till att göra dig till den du är idag?
• I större sällskap där inte alla känner ditt syskon, hur uppträder du då? Och i motsatt 

situation?
• Hur förhåller du dig på stan när du är med ditt syskon? Hur är du mot människorna?
• Hur var din uppväxt med NN? 
• Vad har du för minnen under din uppväxt med NN?
• Särbehandling?
• Vilket syskon står dig närmast? Varför?
• Hur tror du din och NNs relation kommer se ut om 10 år?
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