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Sammanfattning 
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur personal på Barn- och 
ungdomshabiliteringen utifrån sin profession upplever syskonrelationer och specifikt 
syskonrelationer när ena syskonet har en funktionsnedsättning. En kvalitativ studie med fyra 
semistrukturerade intervjuer utfördes med hjälp av ett målstyrt urval. Intervjupersonerna var 
tre kuratorer och en psykolog som arbetar inom Barn- och ungdomshabiliteringen. Nationell 
och internationell forskning har belyst 1)syskonrelationers betydelse för syskonens kognitiva, 
psykiska och sociala utveckling och 2)hur en funktionsnedsättning hos ena syskonet kan 
påverka relationen samt 3)att denna syskonrelation har vissa konsekvenser för syskonet utan 
funktionsnedsättning. Forskningen visar att barn med funktionsnedsatta syskon får ta mer 
ansvar hemma och har större krav på sig att vara självständiga. Syskonrelationen kan dock 
påverkas olika beroende på vilken funktionsnedsättning syskonet har. Systemteori, rollteori 
och teorier om avvikelse/sociala representationer ligger till grund för vår analys. Resultatet 
visar att syskonrelationer har stor betydelse för alla syskon. Olika funktionsnedsättningar har 
olika betydelse för hur syskonrelationen utvecklas och för samspelets förutsättningar. 
Syskonet tar ofta ansvar för sitt funktionsnedsatta syskon men omsorgerna om syskonet kan 
hämma det funktionsnedsatta syskonets utveckling till en självständig individ. I diskussionen 
diskuteras frågeställningarna samt att kunskap i samhället om funktionsnedsättningar är 
viktigt, för att utveckla en förståelse och minska stigmatisering och utanförskap, för båda 
syskonen.  

Nyckelord: syskonrelationer, funktionsnedsättning, Barn- och ungdomshabilitering, 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning 
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Abstract 
The purpose with this C- essay is to examine how staff at Child- and youth habilitation based 
on their professional experience of sibling relationships and specific sibling relationships 
when one sibling has a disability. A qualitative study with four semi-structured interviews 
was carried out by using a goal-steered sampling. The interviewees were three counselors and 
one psychologist working in Child- and youth habilitation. National and international research 
has highlighted 1)sibling relationships importance of the siblings cognitive, psychological and 
social development and 2)how a disability in one sibling can affect the relationship and 3)that 
this sibling relationship have some consequences of the sibling without disability. Research 
shows that children with disabled siblings may take more responsibility at home and have 
more demands on them to be independent. Sibling relationships may be affected differently 
depending on which disability the sibling has. System theory, role theory and theories of 
deviation/social representations is the basis for our analysis. The result shows that sibling 
relationships are very important for all siblings. Various disabilities make different meanings 
for the sibling relationships development and conditions of the interaction.  Siblings often 
take responsibility for their disabled sibling but its attentions may inhibit the disabled 
sibling’s development into an independent individual. In the discussion the issues are 
discussed and also that knowledge in society about disabilities is important, to develop an 
understanding and reduce stigma and exclusion, for both siblings.  

Keywords: sibling relationships, disability, Child- and youth habilitation, neuropsychiatric 
disability, physical disability, intellectual disability 
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Inledning 

Den relation som skapas mellan två syskon kan hålla livet ut och vara en av den längsta 
relation en individ har (Sanders, 2011). Syskonrelationen kan karakteriseras av både kärlek 
och hat, men har oavsett vilket en betydelse för individen (Berg Wikander, 2009). Samspelet 
mellan syskonen påverkar relationen och den enskilda personen (Dellve, 2009). 
Syskonrelationen ger möjlighet till övning av sociala färdigheter (Whiteman, Bernard & 
Jensen, 2011). Barnets relation med sitt syskon utvecklar även identiteten, självkänslan och 
självständigheten (Dellve, 2009). I syskonrelationen har de enskilda syskonen olika roller. 
Rollerna påverkar syskonens beteende och det sätt syskonen interagerar socialt med varandra, 
vilket också kännetecknas av det ansvar som medföljer i rollfördelningen och vilken plats i 
familjesystemet syskonen har. I interaktionen lär sig syskonen både att ge och ta och på så vis 
utvecklas även syskonrollerna (Stoneman, 2001). Enligt Whiteman m.fl. (2011) är dock 
syskonrelationer inte alltid positiva utan kan även vara destruktiva, vilket kan leda till 
negativa beteenden hos individerna. Det kan visa sig som problem med skolgången, 
mobbning, drogmissbruk och inåtvändhet (Whiteman, Bernard & Jensen, 2011). Utvecklingen 
hos ett barn påverkas även då de tvingas dela föräldrarnas uppmärksamhet med sitt syskon 
(Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). Det är dock normalt i livsloppet 
att få syskon, men om syskonet har en funktionsnedsättning ökar påfrestningen för syskonet. 
Brittiska studier visar att barn som har ett syskon med en funktionsnedsättning bland annat 
upplever att de får mindre uppmärksamhet än sitt syskon (Naylor & Prescott, 2004; Ferraioli 
& Harris, 2010).  
 
I samtal med syskon till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det framgått 
att de upplever både positiva och negativa känslor inför sitt syskon och dess 
funktionsnedsättning. Dels kan känslor som ilska och irritation uppstå och dels kan ett större 
ansvarstagande i familjen för syskonet kan medföras (Alwin, 2008). I ett av samtalen med en 
pojke vid namn Linus berättar han om sin syster som har Aspergers syndrom, ADD och 
tvångssyndrom. Under samtalet tydliggörs det hur känslan av ilska och irritation kan uppstå. 
Detta åskådliggörs då Linus i en mening säger att ”hon är drottning och mamma och pappa är 
hennes slavar och vi också!” (Alwin, 2008, s. 16). I samtal med åtta vuxna syskon till 
personer med olika funktionsnedsättningar framgick det att syskonrelationen även kan vara 
mycket kärleksfull. Detta åskådliggörs under samtal med ett av syskonen, då hon säger ”jag 
tog på mig rollen som skyddstorped. Jag skulle ha dödat för att skydda min bror.” (Blomgren, 
2010, s. 20). Många barn har mycket kärlek till sitt syskon trots de konsekvenser syskonets 
funktionsnedsättning kan medföra i familjen (Alwin, 2008). Blomgren (2010) menar att 
kärleken i en syskonrelation där ena syskonet har en funktionsnedsättning kan vara mycket 
stark och villkorslös. En uppfattning är att en syskonrelation kan förstärkas ännu mer om det 
ena syskonet har en funktionsnedsättning, trots de svårigheter som de också kan möta i sin 
syskonrelation (Sharpe & Rossiter, 2002).  

Barn som har syskon med en funktionsnedsättning kan få ta mer ansvar i familjen och få 
hjälpa sitt syskon mer jämfört med andra syskon. Detta behöver dock inte försvåra eller vara 
någonting negativt för syskonrelationen, så länge syskonet inte får ta på sig för stort ansvar, 
och upplever sig som rättvist behandlad av föräldrarna (Dellve, 2009). I samtal med syskon 
berättar en flicka vid namn Anna om sin storebror som har ADD och det åskådliggörs då att 
uppmärksamheten från föräldrarna ibland inte är jämbördigt fördelad om ena syskonet har en 
funktionsnedsättning. Detta framkommer då Anna säger ”Jag har kommit hem och fått MVG 
på tenta och då säger de kanske ”vad bra”. Så kanske Johan har klarat av att gå upp på 
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morgonen utan tjat och då får han massor av beröm.” (Alwin, 2008, s. 55).  Det kan vara 
svårt för barn att förstå vad syskonets funktionsnedsättning innebär och de eventuella 
konsekvenser som medföljer (Dellve, 2009; Granat, Nordgren, Cleve & Rein, 2008). I det 
fortsatta samtalet med flickan Anna framkommer det hur en funktionsnedsättning kan vara 
svår att hantera och förstå. Detta åskådliggörs när Anna säger ” Jag måste ställa upp på 
honom, fast han inte gör någonting för mig. Det är väldigt jobbigt, för han ska ju vara min 
storebror och så klarar han inte de enklaste saker, som att passa en tid” (Alwin, 2008, s. 53). 
Syskonrelationen kan underlättas av att syskonet har kunskap om syskonets 
funktionsnedsättning samt lär sig strategier för att hantera exempelvis konflikter (Dellve, 
2009; Granat, Nordgren, Cleve & Rein, 2008).  

Syskonrelationen och samspelet mellan syskonen kan försvåras om syskonet har en 
funktionsnedsättning inom autismspektrumet. Det ömsesidiga utbytet blir då begränsat, likaså 
intimiteten och leken. Samspelet kan bli försvårat om syskonet har svårt att förstå sig på sitt 
syskons funktionsnedsättning och dess sätt att interagera med andra människor (Ferraioli & 
Harris, 2010). En flicka vid namn Eleonora berättar under ett samtal om sin bror som har svår 
autism och hur hon lärt sig förstå hans sätt att kommunicera. Hon beskriver att ”vill han mig 
någonting tar han mig i armen eller vänder på mitt huvud. Jag har lärt mig teckenspråk och 
han är ganska lätt att förstå, när man känner honom.” (Alwin, 2008, s. 59f). När syskonet har 
autism eller en utvecklingsstörning, visar studier att syskonrollerna kan se annorlunda ut i 
dessa syskonrelationer, syskonet tenderar att inta en roll som det äldre syskonet trots att det är 
yngre vilket oftast inte förekommer i andra syskonrelationer (Stoneman, 2001; Ferraioli & 
Harris, 2010).  

Forskning visar att syskonrelationer är av stor betydelse för syskonens kognitiva, psykiska 
och sociala utveckling liksom för upplevelse av trygghet. Samspelet syskonen emellan är 
således betydelsefullt för det enskilda barnet och det kan, naturligtvis, även utgöra en viktig 
relation genom hela livet. Studier visar även på en komplexitet i syskons upplevelser av 
syskonrelationen när den ena parten har en funktionsnedsättning. Exempelvis visar studier att 
en del av syskonen utan funktionsnedsättning upplever sin syskonrelation som god och att 
funktionsnedsättningen inte utgör något hinder i syskonrelationen. Andra studier visar dock 
att en del av syskonen utan funktionsnedsättning upplever att det är svårt att samspela med sitt 
syskon och därmed svårt att upprätta hålla en god syskonrelation. Om professionella inte 
känner till hur syskon, i en syskonrelation där någon har en funktionsnedsättning, kan uppfatta 
varandra skulle detta kunna inverka negativt på det sociala stödet syskonen kan få av 
personalen. Å andra sidan, om professionella är införstådda med att syskonrelationen med 
funktionsnedsatta inblandande skiljer sig från hur sådana relationer ser ut i allmänhet, kan 
detta bidra till att personalens uppfattningar bättre överrensstämmer med hur syskonen själva 
upplever varandra.  

Syfte 
Syftet är att undersöka hur personal på Barn- och ungdomshabiliteringen utifrån sina 
yrkeserfarenheter upplever syskonrelationer i allmänhet och specifikt syskonrelationer i de 
fall där det ena syskonet har en funktionsnedsättning. 
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Frågeställningar 
Hur ser personal på Barn- och ungdomshabiliteringen på syskonrelationer i allmänhet? 

Hur upplever personal på Barn- och ungdomshabiliteringen att syskonrelationen påverkas av 
att ena syskonet har en funktionsnedsättning? 

Vad upplever personal på Barn- och ungdomshabiliteringen försvårar syskonrelationen när 
det ena syskonet har en funktionsnedsättning? 

Hur upplever personal på Barn- och ungdomshabiliteringen att olika funktionsnedsättningar 
har betydelse för syskonrelationen? 

Centrala begrepp 

Funktionsnedsättningar 
En funktionsnedsättning innebär att ens fysiska eller psykiska förmåga är begränsad 
(Nationalencyklopedin [NE], 2012). Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha 
förvärvats genom sjukdom eller utifrån en olycka. Funktionsnedsättningen kan vara av fysisk, 
psykisk och intellektuell karaktär, och kan vara livslång eller tillfällig (Socialstyrelsen, 2012). 
Rörelsehinder innebär att individen har problem med att röra sig i omgivningen vilket 
försvårar individens vardag. En funktionsnedsättning kan även innebära att de sensoriska 
organen har nedsättningar vilket till exempel kan ge syn- och hörselnedsättningar (Grönvik, 
2005). Intellektuell funktionsnedsättning betyder att individen kan ha svårt med 
minnesprocessen vilket medför begränsningar i vardagen vad gäller både sociala och 
praktiska aktiviteter (Levén, 2011). Konsekvensen av en funktionsnedsättning är att det kan 
utgöra ett hinder för individen att utföra vissa aktiviteter (NE, 2012). 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en funktionsnedsättning som påverkar individens 
beteende och personlighetsutveckling. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ingen 
bestämd sjukdomsbild utan de fastställs på grundval av att en bedömning görs utifrån de olika 
beteenden som individen uppvisar och fastställs av hur individen reagerar i olika situationer 
och miljöer. Gemensamt för dessa funktionsnedsättningar är att det finns någon bristande 
funktion eller skada i hjärnan. Dock är det oklart var eller hur i hjärnan dessa bristande 
funktioner eller skador uppkommer.   Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bedöms 
utifrån att individen uppfyller olika beteendesymptom och utifrån dessa symtom ställs sedan 
diagnos (Dahlgren, 2011). De diagnoser som räknas till neuropsykiatriska funktionshinder är 
autism, Aspergers syndrom, ADHD, Touretts syndrom, Retts syndrom och dyslexi (Gotthard, 
2007). Inom autismspektrumet kan symtomen se olika ut hos olika personer, men de har det 
gemensamt att personerna har nedsatt förmåga till kommunikation och att de ofta uppvisar ett 
intresse inom ett speciellt område eller upprepar ett visst rörelsemönster (Dahlgren, 2011). 
För den individ som har autism är det svårt att samspela med andra individer och ha 
ömsesidig kommunikation med andra. Förmågan till att fantisera och därmed leka är också 
mycket begränsad (Gotthard, 2007). Det finns sammantaget flera olika typer av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som i uttryck på olika sätt.  

Intellektuella funktionsnedsättningar och fler funktionsnedsättningar 

Intellektuella funktionsnedsättningar är en funktionsnedsättning som uppkommer innan 
individen fyllt 18 år och som påverkar individens biologiska utveckling. Dessa 
funktionsnedsättningar uppkommer vanligtvis under fosterstadiet, förlossningen eller under 
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barnets uppväxt. Intellektuella funktionsnedsättningar är en livslång begåvningsnedsättning 
som ger individen svårigheter i sin vardag (Gotthard, 2007). Intellektuella 
funktionsnedsättningar indelas i fyra kategorier vilka är lindrig, medelsvår, svår, och grav 
intellektuell funktionsnedsättning (Granlund & Göransson).  Individer med 
begåvningshandikapp har ofta problem med tid, rum, kvalitet, kvantitet och 
orsaksuppfattning. Begåvningshandikapp gör att de inte kan ordna sina sinnesuttryck och 
utveckla de tankemönster som behövs för att kunna strukturera den information som sinnena 
förmedlar (Granlund & Göransson, 2011). Downs syndrom, Fragile X räknas till intellektuella 
funktionsnedsättningar vilka uppkommer till följd av kromosom- och genetiska förändringar. 
En annan möjlig orsak till intellektuella begåvningshandikapp kan vara förlossningsskador, 
infektioner under graviditet och missbruk hos modern vilka leder till intellektuella 
funktionsnedsättningar hos barnet. Individer med intellektuella funktionsnedsättningar lider 
ofta även av olika medicinska handikapp utöver de andra funktionsnedsättningarna (Gotthard, 
2007). Intellektuella funktionsnedsättningar kan även finnas inom de neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningarna och förvärvad hjärnskada utifrån att individen har svårigheter med 
sin kognitiva utveckling. Individer kan ha flera olika funktionsnedsättningar vilket kallas 
flerfunktionsnedsättning, dessa kan påverka individen både fysiskt och psykiskt. Individer 
med flerfunktionsnedsättning lider ofta av syn- och hörselnedsättningar, rörelsenedsättning, 
Cerebral Pares, epilepsi, hjärtproblem eller psykiska åkommor (Gotthard, 2007). Dessa typer 
av funktionsnedsättningar är sammanfattningsvis permanenta och kan utöver själva 
funktionsnedsättningen medföra andra fysiska och psykiska konsekvenser.  
 

Rörelsehinder 

Rörelsenedsättning är en funktionsnedsättning som kan vara av förvärvad genom olycka, 
sjukdom eller vara medfödd. Rörelsenedsättningen kan variera mellan olika individer och ge 
upphov till olika kroppsliga funktionsnedsättningar. Det kan vara en funktionsnedsättning 
som knappast är märkbar till att individen mist all egen förmåga till att röra sig. Exempel på 
orsaker till rörelsenedsättningar kan vara Cerebral Pares, ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar 
och reumatism (Wormnaes, 2001). 

Forskning om syskonrelationer 
I avsnittet presenteras internationella och nationella studier om syskonrelationer. 

Syskonrelationens struktur och roller 
Genom syskonrelationen och dess interaktion utvecklas förmågan att bland annat hantera 
konflikter och inta olika roller, vilket är en stor fördel för syskonens förmåga att utveckla 
goda relationer med andra (Abrams Seifter, 2009). Ett syskon och en god syskonrelation kan 
utgöra ett stort stöd för syskonen, ibland genom hela livet. För att upprätthålla en god 
syskonrelation som barn är det viktigt att syskonen uppskattar att leka med varandra och att 
relationen kännetecknas av värme och närhet. Dock betyder det inte att syskonrelationen är fri 
från konflikter (Stoneman, 2001). Beteendevetaren och småbarnspedagogen Elisabeth 
Schönebeck menar att konkurrensen och maktkampen mellan syskon ökar ju färre syskon det 
är i familjen. Konkurrensen handlar framför allt om att fånga uppmärksamhet från föräldrarna 
och att erhålla deras kärlek (Schönebeck, 2008). Hur föräldrarna bemöter syskonen är också 
en betydande faktor för syskonrelationens kvalitet (Stoneman, 2001). Interaktionen syskonen 
emellan kan sammantaget innehålla både positiva och negativa sekvenser men har oavsett 
vilket, en betydelse för relationen och utvecklingen hos syskonen. 



5 
 

Rollerna i syskonrelationen påverkar syskonens beteende och på vilket sätt de interagerar 
socialt med varandra, vilket också kännetecknas av det ansvar som medföljer i 
rollfördelningen och vilken plats i familjesystemet syskonen har. Genom interaktionen mellan 
syskonen lär de sig på vilket sätt de kan tillgodose varandras behov och önskemål i 
syskonrelationen och på så vis utvecklas även relationen (Stoneman, 2001). Genom konflikter 
och lek utvecklas syskonens roller, särskilt genom leken där de med fantasin kan utforska 
olika roller. Syskonrollerna skapas även genom att föräldrarna visar vad som förväntas av det 
enskilda syskonet och när, vilket också sker genom daglig interaktion. Det som karaktäriserar 
en syskonrelation och dess roller, särskilt under barndomen, är att rollfördelningen är 
asymmetrisk. Detta innebär att det ena syskonet, oftast det äldre, tar på sig en mer dominant 
syskonroll än vad det yngre syskonet gör. Ju äldre syskonen blir desto mer tenderar denna 
rollfördelning i syskonrelationen att bli mer jämlik (Stoneman, 2001).  Liknande resultat 
framkommer i en observationsstudie där observationer visar att syskon intar två olika roller i 
interaktion med varandra. Det äldre syskonet intog en mer dominant och lärande roll och 
efterfrågande ett önskat beteende hos det andra syskonet medan det yngre syskonet intog 
rollen som den som blir lärd och följer syskonets direktiv i leken (Brody, Stoneman & 
MacKinnon, 1982). Rollerna i en syskonrelation är sammantaget ofta mycket tydliga och den 
fördelning som vanligtvis utvecklas beror ofta på syskonens plats i syskonskaran.  

Syskonrelationens betydelse som socialt stöd 
En god syskonrelation kan utgöra en trygghet och ett stöd genom goda men också svåra tider. 
En studie som fokuserar på syskonrelationens betydelse under ungdomsåren visar att 
syskonrelationen kan vara mycket viktig, även om syskon ofta interagerar och umgås mer 
med varandra under småbarns-ålder än under deras ungdomsår (Jenkins Tucker, McHale & 
Crouter, 2001). Syskon kan fungera som ett kompletterande eller ömsesidigt stöd under denna 
tid, i frågor som gäller familjen, skolarbete, det sociala livet och riskbeteende. Det kan vara 
enklare för syskon att prata kring frågor inom vissa områden med varandra än exempelvis 
med sina föräldrar, vilket underlättas genom en stöttande syskonrelation. Studien visar att de 
råd som det äldre syskonet ger fokuserar på det sociala livet och skolan, dock inte kring 
riskfulla beteenden. Det yngre syskonet ger istället mest råd kring det sociala livet (Jenkins 
Tucker, McHale & Crouter, 2001). Ett ömsesidigt utbyte av socialt stöd mellan syskonen kan 
sammanfattningsvis vara en viktig faktor för det enskilde syskonets sociala utveckling.    

Syskonrelationer vid funktionsnedsättning 
Gillberg (1999) menar att det är viktigt att barn som har ett syskon med diagnosen autism kan 
få möjlighet att förstå vad diagnosen innebär. Detta för att det vidare ska vara möjligt för 
barnet att för andra, i viss mån, kunna förklara och berätta om sitt syskon med denna 
funktionsnedsättning (Gillberg, 1999). Barn med funktionshindrade syskon upplever en oro 
för sitt syskons framtid (Burke, 2010), denna oro finns även vid andra funktionsnedsättningar 
än autism och därför är kunskap viktigt för syskonet. Hur syskonet hanterar relationen till sitt 
syskon med funktionsnedsättning, står i relation till hur mycket kunskap syskonet har om 
funktionsnedsättningen (Dellve, 2009). En svensk studie hade som avsikt att utveckla ett 
program för barn till syskon med funktionsnedsättning med syfte att förbättra 
syskonrelationen. Genom att delta i programmet fick barnet ökade kunskaper om syskonets 
funktionsnedsättning liksom om hanteringsstrategier, särskilt avseende konflikter och 
rivalitet. Detta gynnade syskonrelationen, dock ökade inte närheten och kärleken mellan 
syskonen avsevärt (Granat, Nordgren, Cleve & Rein, 2008). Sammantaget är syskonens 
kunskapsläge kring funktionsnedsättningen viktig och även förmågan hos dessa att hantera 
eventuella svårigheter i relationen till sitt syskon med funktionsnedsättning, speciellt för att 
stärka syskonrelationen.  
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Att barn som har syskon med en funktionsnedsättning får rimliga krav gällande 
ansvarstagande och någorlunda lika villkor inom familjen kan vara betydande faktorer för hur 
syskonrelationen utvecklas.  Gynnsamma faktorer har visat sig vara då föräldrarna är rättvisa 
samt ej ställer för höga krav på att syskonet skall hjälpa sitt syskon med funktionsnedsättning. 
Syskonrelationens kvalitet kan även stärkas om syskonet kan ta hem kamrater och ostört leka 
med dem (Dellve, 2009).  Många av de barn som har syskon med en funktionsnedsättning ger 
ofta ett mer omfattande skydd för sitt syskon jämfört med barn i allmänhet, då syskonet blir 
antingen fysiskt eller psykiskt attackerad av andra personer (Stalker & Connors, 2003).  

Positiva och negativa upplevelser av syskonrelationen 
Syskonets upplevelse av syskonrelationen kan påverkas av att syskonet har en 
funktionsnedsättning (Ferraioli & Harris, 2010). En studie avseende syskon till barn med 
autism, cerebral pares, Downs syndrom och inlärningssvårigheter visar att barn utan 
funktionsnedsättning ibland upplever ångest och att syskonet med funktionsnedsättning ibland 
är ett störande moment. Föräldrarna till syskonen uppger att barnet utan funktionsnedsättning 
ofta uppvisar en negativ attityd till syskonet med funktionsnedsättning (Burke, 2010). En del 
barn vars syskon har DAMP (tidigare svensk beteckning för ADHD) eller Aspberger syndrom 
tar i största möjliga mån avstånd från det ansvar som kan medfölja funktionsnedsättningen i 
familjen. När de ser på sin syskonrelation i ett långtidsperspektiv uppger de att de inte tror sig 
ha en särskilt nära relation till sitt syskon i framtiden (Dellve, Cernerud & Hallberg, 2000). 
Ungdomar har berättat att de, relaterat till syskonets funktionsnedsättning, upplever sig som 
ensamma och ledsna samt har sömnsvårigheter (Dellve, 2009). I studie av Burke (2010) 
upplever andra ungdomar att de, trots de konsekvenser det medför i deras liv att ha ett syskon 
med funktionsnedsättning, inte skulle vilja ändra på sitt syskon (Burke, 2010). En del barn 
och ungdomar tycker mycket om sitt syskon och upplever att det går bra att vara tillsammans 
med det, trots syskonets funktionsnedsättning. De uppvisade även en oro för sitt syskons 
framtid. Många av ungdomarna tycker att deras livskvalitet är god och ser ljust på framtiden 
(Dellve, 2009). Sammanfattningsvis kan upplevelserna av syskonrelationen vara mycket 
blandade och kännetecknas som både positiva och negativa.  

Olika funktionsnedsättningars påverkan på syskonrelationen 
Barn, vars syskon har autism, kan ha olika upplevelser av sin syskonrelation. En uppfattning 
är att syskonrelationen kan förstärkas om det ena syskonet har en funktionsnedsättning, trots 
de svårigheter syskonen kan möta i relationen (Sharpe & Rossiter, 2002). En del barn 
upplever syskonrelationen som god och att de kan utveckla en bra strategi för att hantera sitt 
autistiska syskon. Dessa faktorer är även av betydelse för barnets självbild (Ferraioli & Harris, 
2010; Wood Rivers & Stoneman, 2003). Upplevelsen av den goda syskonrelationen förändras 
ju äldre det autistiska syskonet blir. Ju äldre syskonet blir kan autismen tydliggöras 
ytterligare, vilket kan leda till en svårhanterlig situation för det friska barnet (Wood Rivers & 
Stoneman, 2003).  En del barn upplever inte relationen till sitt autistiska syskon som god då 
det mellan syskonen finns en begränsad intimitet och begränsat utbyte i samspelet. Detta leder 
till att syskonen tidsmässigt begränsar sin lek och det autistiska syskonets sätt att interagera på 
kan vara svårt att förstå för syskonen, vilket således försvårar samspelet (Ferraioli & Harris, 
2010). Missgynnande faktorer för syskonrelationen kan vara om stress och konflikter uppstår i 
familjen på grund av syskonets autism, vilket syskonet ofta beskyller sitt autistiska syskon för 
(Wood Rivers & Stoneman, 2003). Studier avseende syskon till barn med autism visar att 
dessa syskon har en ökad risk för att uppleva ångest och utveckla depression (Ferraioli & 
Harris, 2010), samt prestera sämre i skolan (Barak- Levy, Goldstein & Weinstock, 2010, s. 
161). Barn vars syskon har autism tenderar att inta rollen som det äldre syskonet även om det 
biologiskt är yngre, vilket medför ett större ansvar för sina syskon (Ferraioli & Harris, 2010). 
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Dessa barn kan få hjälpa till mer hemma jämfört med andra syskon (Barak- Levy, Goldstein 
& Weinstock, 2010). Detta upplevs av barn, vars syskon har andra funktionsnedsättningar än 
autism, gälla även för dem. Föräldrarna uppger att barnen bland annat får hjälpa till med 
matlagning och hjälpa sitt syskon till toalett och säng (Burke, 2010). Sammanfattningsvis, i 
syskonrelationer där ena syskonet har autism kan möjligheten till interaktionen och 
intimiteten i familjen bli försvårad.  

En studie avseende syskonrelationer när ena syskonet har ADHD visar att relationen kan vara 
mycket konfliktfull. Det utåtagerande beteendet hos syskonet med ADHD kan vara en 
utlösande faktor för konflikt mellan syskonen. Konsekvensen kan bli att syskonrelationen 
präglas av mindre värme och närhet. Om funktionsnedsättningen medför ett introvert 
beteende hos syskonet kan även detta leda till mindre värme och närhet i syskonrelationen. 
(Mikami & Pfiffner, 2008). I en pilotstudie undersöktes relationen i fyra syskonpar där det 
ena syskonet hade cerebral pares. Relationen upplevdes som god och syskonen uppskattade 
att leka med sitt syskon och uppgav att de räknade sitt funktionsnedsatta syskon som en 
kompis. De berättade att de fick inta en ansvarstagande roll och hjälpa sitt syskon mycket, 
vilket de inte hade någonting emot.  Dock önskade de ibland att deras syskon inte var så 
fysiskt begränsade och kunde ta mer hand om sig själva (Mophosho, Widdows & Gomez, 
2010).  

Syskonrollernas karaktär och fördelning kan se annorlunda ut om det ena syskonet har en 
funktionsnedsättning. I en litteraturstudie avseende syskonrelationer när ena syskonet har en 
utvecklingsstörning, framgår det att syskonens roller med åren kan bli mindre symmetriska 
om det ena syskonet har en utvecklingsstörning. Faktorer som det utvecklingsstörda syskonets 
färdigheter och beteendeutveckling har en betydelse för rollerna i syskonrelationen. Detta 
tydliggörs särskilt om syskonet är yngre, eftersom dess utveckling med tiden kommer ligga på 
en jämlik nivå med sitt utvecklingsstörda syskon, trots åldersskillnaden (Stoneman, 2001). 
När det yngre syskonet kommit till samma nivå i utvecklingen, förändras oftast 
syskonrollerna, genom att det yngre syskonet intar en mer dominant roll. Denna rollväxling 
kan vara en utmaning för syskonrelationen och kan leda till både ångest och konflikter hos 
båda syskonen. Detta kan särskilt vara en svår tid för syskonet med en utvecklingsstörning, 
som genom skiftet av syskonrollerna får inta den roll som det yngre syskonet tidigare haft. På 
så vis fortsätter också syskonrelationen och dess roller att vara asymmetriska. Det finns dock 
inga bevis för att det är skadligt för de enskilda syskonen om syskonrollerna i deras relation är 
asymmetriska. Oavsett om syskonet är yngre eller äldre än sitt syskon med 
utvecklingsstörning tar de ofta på sig en mycket omsorgsfull roll. I vanliga syskonrelationer 
skulle det strida mot normen om det yngre syskonet hjälpte det äldre syskonet med 
exempelvis påklädning. Barn vars syskon har en utvecklingsstörning kan dock uppleva det 
som glädjande att få ha en vårdande roll för sitt syskon (Stoneman, 2001). Roller ser således 
inte likadana ut i alla syskonrelationer utan utvecklas olika och följer inte alltid den norm som 
råder, där det äldre syskonet tar hand om det yngre.  

Syskonrelationens konsekvenser för syskonet utan funktionsnedsättning 
Barn som har syskon med en funktionsnedsättning kan få leva under andra villkor och 
förutsättningar i familjen jämfört med andra barn.  Barn vars syskon har en 
funktionsnedsättning kan få ett mindre socialt nätverk, vilket belyses i vissa fall där barn 
upplever sig begränsade till att utföra fritidsaktiviteter med sin familj. Föräldrarnas fritid är på 
grund av syskonets funktionsnedsättning begränsad (Burke, 2010). En studie avseende barn 
vars syskon har autism, har visat att de ibland inte har ett särskilt stort deltagande i 
fritidsaktivteter och färre sociala relationer jämfört med de barn vars syskon inte har autism 
(Barak- Levy, Goldstein & Weinstock, 2010). Barn vars syskon har en funktionsnedsättning 
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får sammantaget ofta ta ett större ansvar hemma jämfört med andra barn, vilket kan begränsa 
barnets fritid och sociala nätverk. 
 
Det har i en studie visat sig att det kan vara gynnsamt om det är fler barn än två i 
syskonskaran om ena syskonet har en funktionsnedsättning, det kan ge upphov till mindre 
bekymmersamhet över familjemiljön (Dellve, 2009, s. 31). Föräldrar upplever att deras friska 
barn, genom att ha ett syskon med funktionsnedsättning, utvecklat en större förståelse för att 
alla människor är olika och de dömer därmed inte ut andra människor som är annorlunda 
(Burke, 2010, s. 1693). Barns tankar kring sitt egenvärde upplevs inte som påverkat av 
hemmiljön, dock upplever en del barn vars syskon är utvecklingsstörd, att deras livskvalitet är 
mindre god jämfört med andra barn och riskerar att utveckla ett introvert eller extrovert 
beteende. Ett introvert beteende kan innebära ångest och depression medan ett extrovert 
beteende kan innebära aggressivitet och koncentrationssvårigheter (Barnett & Hunter, 2012, s. 
264). Att leva i en familj med ett syskon som har en funktionsnedsättning kan sammantaget 
både gynna och hämma syskonets psykiska hälsa och utveckling. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar vår sammanställning av forskningen att syskonrelationer är mycket 
betydelsefulla för syskonens kognitiva, psykiska och sociala utveckling och välbefinnande. 
Sammanställningen visar också att en syskonrelation i vilken ena syskonet har en 
funktionsnedsättning kan påverkas på olika sätt, positivt och negativt. Forskningsresultat 
kring syskons upplevelser av relationen är komplexa då forskningen belyser relationer som 
karaktäriseras av ilska och negativa attityder men också av kärlek och värme.  

Teorier 
I nedanstående avsnitt presenteras de teorier som används vid analys av resultatet 

Rollteori 
Den interaktionistiska delen av rollteorin utgår från interaktionen mellan människor, och hur 
samspelet påverkar deras förväntningar, och hur deras tolkningar leder till hur de agerar i 
olika situationer (Payne, 2008). De roller som individen tilldelats eller har intagit kan finnas 
med individen livet ut. Roller kan läggas åt sidan och återkomma hos individen i olika sociala 
sammanhang och miljöer. Individens roller kan vara starka eller svaga men vara avgörande 
och starkt styrande för hur individen agerar i olika situationer (Svedberg, 2007). En annan del 
av rollteorin är den strukturfunktionalistiska rollteorin, vilken beskriver individens olika 
positioner i sociala strukturer och utgör en grund för förväntade beteenden utifrån olika 
situationer. Individens förutsättningar att tolka sin tilldelade roll påverkar dennes sätt att 
kunna hantera nya situationer och förändringar (Payne, 2008). Goffman’s dramaturgiska 
rollteori innebär att individer intar eller tilldelas olika roller i samhället. Goffman menar att vi 
är som skådespelare och livet är våra teatrar. Roller som vi har används utifrån vilket socialt 
sammanhang vi befinner oss (Johansson & Lalander, 2010). Enligt dramaturgisk rollteori 
finns det olika förväntade beteenden utifrån olika sociala status och att individer förmedlar 
signaler som indikerar på deras sociala status, vilka sedan tolkas i det sociala samspelet 
(Payne, 2008). Payne (2008) menar att de tidigare roller vi haft eller blivit tilldelade påverkar 
vilka roller vi får eller tilldelas i nya sociala sammanhang. Han menar vidare att vi uppvisar 
vissa beteenden och döljer andra för att kunna styra information och ge ett lämpligt intryck i 
de sociala sammanhang vi befinner oss. Individer samarbetar ofta i olika grupper och intar 
olika roller vilka är en förutsättning för att kunna utföra olika sociala gruppaktiviteter (Payne, 
2008). Människors samarbete är nödvändigt och rollfördelningen ger människor 
möjligheterna att dela på ansvaret för att kunna utföra ett socialt arbete, inom eller utanför 
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exempelvis familjen. Exempelvis menar vi att syskonet utan funktionsnedsättning kan få 
hjälpa sitt syskon med exempelvis påklädning, matning och toalettbesök vilket kan ses som 
att utföra ett socialt arbete som inte hade skett om syskonet inte hade en funktionsnedsättning. 
Ett visst beteende kan uppkomma beroende på vilken roll individen har i sammanhanget, 
rollen kan då vara en förklaring till uppkomsten av individens beteende och handling (Payne, 
2008). Rollförvirring är när individens olika roller inte stämmer med de sociala 
förväntningarna och ger upphov till att individen inte klarar att bemästra sin situation (Payne, 
2008). Sammantaget agerar och samspelar en individ med andra utifrån den roll den blivit 
tilldelad eller tagit åt sig, vilket inte alltid speglar individen som den egentligen är i alla 
sammanhang.   

Systemteori 
Systemteori ser till helheten och ger en beskrivning av hur olika system är beroende av 
varandra och hur dessa system påverkar varandra. Systemteorin beskriver människans sätt att 
kommunicera och interagera i ett socialt samspel, människorna utgör system som kan vara av 
olika art, både fysiska och levande system. Systemteorins viktigaste beståndsdel är det sociala 
samspelet och hur individer som befinner sig i ett gemensamt sammanhang förhåller sig till 
varandra. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv existerar problemen mellan människor i ett 
gemensamt sammanhang och systemteorin beskriver deras samspel och hur samspelen 
påverkar individen i olika sammanhang. Individens sociala nätverk kan enligt systemteorin 
ses som ett överordnat system (metasystem) som ger en möjlighet till en helhetsanalys och 
insyn i individens övriga delsystem (Forsberg och Wallmark, 2002). Med hjälp av 
systemteorin är det möjligt att analysera informella och naturliga system i vilket familj, 
vänner och arbetskamrater inräknas, liksom formella system i vilka kommunala myndigheter 
och fackföreningar ingår, och sociala system eller samhällssystem där man finner som 
exempel skola och sjukhus (Payne, 2008). Systemteori är uppbyggt kring de olika system en 
individ tillhör, ett exempel på ett stort system är samhällssystemet i vilken individen är 
samhällsmedborgare. I det stora systemet inryms sedan olika mindre system som sedan bryts 
ner i mindre del- och subsystem. Ett delsystem kan vara individens skola, arbete och de 
mindre subsystemen ryms inom släkt och familj. Familjesystemet går sedan att bryta ner i 
olika subsystem, syskon kan bilda ett subsystem och föräldrarna ett subsystem och de har 
även ett maka-make-system (Forsberg och Wallmark, 2002). Inom subsystemet måste 
individerna anpassa sig efter de inre och yttre krav som ställs i det gällande subsystemet för 
att subsystemet ska kunna upprätthållas (Forsberg & Wallmark, 2002).  De olika systemen 
påverkar varandra som ringar på vattnet vilket kan innebära att om någon i familjen till 
exempel blir arbetslös påverkar det hela familjens sociala tillstånd och livsvillkor (Forsberg 
och Wallmark, 2002). 

Payne (2008) menar att det finns olika processer inom de olika systemen vilka kan vara av 
olika karaktär. Enligt systemteorin är det öppna systemet ett system som hela tiden utövar 
utbyte med omgivningen men ändå har vissa gränser för att skydda organisationen och 
funktioner inom systemet. Det är dock viktigt att det öppna systemet har förmåga att ha 
genomsläppliga gränser för att kunna ta emot hjälp ifrån andra system utanför det egna 
systemet. Dock kan systemen välja att sluta sina gränser och inte samarbeta med andra system 
(Forsberg & Wallmark, 2002).  Ett system kan kännetecknas av jämvikt eller homeostas, 
vilket betyder att systemet kan ta emot inflöde från andra system utan att dess huvudsakliga 
natur förändras (Payne, 2008). Payne (2008) beskriver att det finns system vilka tar in 
energier i systemet (inflöde) och att det sedan kan förekomma genomflöde där systemet 
använder sig av energin. Utflöde innebär att energi passerar ut från systemets gränser och kan 
ge upphov till beteendeförändring inom det egna systemet. Utflödet påverkar omgivande 
system och de omgivande systemen ger en återkoppling, dvs. en reaktion på utflödet, till det 
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förstnämnda systemet (Payne, 2008). De olika systemens gränser och förhållanden till 
varandra kan ses som en levande organism i vilka de olika systemens gränser fungerar som 
skydd för systemet. Dessa gränser ger individerna i systemet möjligheten att släppa in andra 
system som ger energi för att få ett fungerande system. En familj behöver som exempel ha en 
inre svär där de olika individernas subsystem samarbetar och ger familjen trygghet och 
utvecklingsmöjligheter. Familjen måste ändå kunna ta del av andra system så som släkt, dagis 
och arbete. Individen och familjen är beroende av att dessa olika system fungerar för att 
kunna få det egna familjesystemet att fungera. Alla system är föränderliga vilket gör att 
förhållandena kring familjen alltid är i rörelse (Forsberg och Wallmark, 2002). System kan 
skapa egen energi för att kunna upprätthålla sin funktion vilket kallas synergi. Individerna 
inom systemet samspelar och stimulerar varandra för att kunna upprätthålla och stärka 
relationen. Inom vissa system kan detta vara svårt att uppnå utifrån att individerna i systemet 
har svårt att samarbeta inom relationen. För att systemet skall kunna upprätthållas och fungera 
måste systemet ta in energi utifrån andra system för att kunna överleva (Payne, 2008). Utifrån 
systemteorin beskrivs vikten av att kunna vidmakthålla stabila tillstånd inom systemen utifrån 
att systemets inflöde skall kunna användas för att kunna upprätthålla systemets egna 
funktioner (Payne, 2008).  

Teorier om avvikelse och sociala representationer  
En individ kan ses som avvikande om denne inte följer de regler som samhället anser vara det 
normala tillståndet (Johansson & Lalander, 2010). Lindesmit, Strauss och Denzin beskriver 
att det finns flera olika typer av avvikelser. Deras beskrivning är inspirerad av Goffman och 
hans teorier om stigma, och Beckers teori om outsiders. En individ kan av samhället anses 
vara avvikande om denne har fysiska eller kroppsliga utryck som skiljer sig från samhällets 
norm av vad som anses som normalt (Johansson & Lalander, 2010). På grund av det 
avvikande kroppsliga uttrycket kan omgivningen tillskriva individen andra egenskaper. Detta 
uppfattas enligt Johansson & Lalander (2010) som sociala representationer. En individs 
tankar, känslor och kunskap om någonting kan leda till att individen själv tillskriver andra 
individer egenskaper, som inte alltid stämmer överrens med de faktiska egenskaperna 
individen har. Omgivningen ser inte individen och dennes kapacitet utan bara sin egen bild av 
vem individen skall vara, omgivningen placerar således in individen i en kategori (Johansson 
& Lalander, 2010).   

Metod 

Kvalitativ metod 
I den kvalitativa forskningen är intresset att fånga upplevelser och tolkningar av det som 
undersöks (Bryman, 2011). För att nå fram till ett önskvärt resultat som besvarar denna 
studies frågeställningar och syfte utfördes en undersökning utifrån metoder som kännetecknar 
kvalitativ forskning. Utifrån syftet att undersöka upplevelser och tolkningar hos personal som 
i sitt arbete möter barn vars syskon har en funktionsnedsättning används semistrukturerade 
intervjuer. Vi har i studien tagit del av Kvales & Brinkmanns (2009) beskrivning av kvalitativ 
forskningsintervju i vilken forskarens mål är att undersöka intervjupersoners upplevelser och 
erfarenheter kring ett specifikt ämne.  Den kvalitativa metoden gav oss möjlighet till att få 
mer fylliga och detaljerade beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser.  
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Urval 
Urvalet består av personal som i sitt arbete på Barn- och ungdomshabiliteringen möter barn 
som har syskon med en funktionsnedsättning. Det var ett icke- slumpmässigt målstyrt urval. 
Ett målstyrt urval innebär att urvalet består av respondenter som direkt är relaterade till 
studiens problembeskrivning (Bryman, 2011). Genom valet av urval kunde rika och fylliga 
svar på studiens frågeställningar erhållas. 

Tillvägagångssätt 
Vi kontaktade olika arbetsplatser som tillhör Barn- och ungdomshabiliteringen inom Örebro 
läns landsting, skriftligt och muntligt, och genom detta fick vi tillgång till fyra 
intervjupersoner som arbetar inom habiliteringen. Innan intervjuerna utfördes skickades ett 
följebrev vilket gav en kort beskrivning av oss, studiens frågeställningar, etiska aspekter och 
hur intervjun skulle gå till väga. Vi utförde fyra intervjuer vid tre olika intervjutillfällen på 
intervjupersonernas arbetsplatser och varje intervju varade mellan 45-60 minuter. Vid alla 
intervjutillfällen deltog vi båda, den ena av oss hade huvudansvaret för de förbestämda 
intervjufrågorna och den andra ställde uppföljningsfrågor. Alla intervjuer bandades med hjälp 
av diktafon för att inte riskera att missa eller glömma bort viktig och intressant information. 
Inspelning av intervjuer förhindrar att viktig information går förlorad då det är naturligt att det 
kan uppstå minnesfel samt för att kunna skriva ut materialet ordagrant. En annan fördel är 
också att man kan gå tillbaka och se vad intervjupersonerna sagt och att informationen kan 
användas flera gånger (Bryman, 2011). Alla intervjuer transkriberades efter varje 
intervjutillfälle med hjälp av transkriberingsprogrammet Express Scribe (http://express-
scribe.swedish.toggle.com/), som kunde sänka hastigheten på det inspelade materialet och 
därmed minska risken för att höra fel vid transkriberingen.  

Intervjumetod 
Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer 
innebär att en intervjuguide framställs så att man innan intervjutillfället har färdiga teman som 
är avsedda att beröras under intervjun. Detta medför dock inte att intervjupersonen blir 
begränsad i att kunna besvara utförligt och fritt på de frågor som ställs (Bryman, 2011). Innan 
intervjuerna utfördes formades en intervjuguide. Studiens frågeställningar representerade 
olika teman i intervjuguiden vilka bröts ner i flera intervjufrågor. Studiens intervjufrågor 
utgick från den tidigare forskningen. En forskningsfråga kan bilda flera intervjufrågor som 
kan besvara forskningsfrågan. Detta kan ge fylliga svar och även ge inblick i olika perspektiv 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjufrågorna bestod av öppna frågor. En öppen fråga ger 
respondenten möjlighet till att ge ett utförligt svar med fria ramar att kunna ge sin egen 
tolkning av frågan (Bryman, 2011). Intervjuguiden som användes i denna studie innehöll 
öppna frågor för att kunna ge intervjupersonerna möjlighet till att uttrycka sig fritt och ge sin 
egen tolkning. Det främsta syftet med öppna frågor var att inte styra intervjupersonernas svar 
genom frågans art. Öppna frågor användes även för att ge möjlighet till att ställa eventuella 
följdfrågor och få tillgång till riklig empiri. Genom semi-strukturerade intervjuer kunde 
intervjun till viss del styras för att intervjupersonerna endast skulle tala kring det aktuella 
ämnet utan att deras möjlighet till att ge fylliga svar blev begränsad. Det är av vikt att 
forskaren under intervjutillfället skapar en vänlig och tillitsfull relation med intervjupersonen 
för att denne ska känna sig bekväm. Relationen får dock inte bli för god på så sätt att den 
kännetecknas av kamratskap (Bryman, 2011). Vi var under intervjun medvetna om att det 
intryck vi gav under intervjun, genom exempelvis kroppsspråk, tonfall eller ordval kunde 
påverka intervjupersonernas svar.  
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Databearbetning och analysmetod 
Vid bearbetning och analys av data har meningskoncentrering och meningskodning använts. 
Meningskoncentrering innebär att de uttalanden som fås genom transkribering av intervjun 
kortas ner, så själva innebörden och det viktigaste i uttalandet beskrivs på färre meningar 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221).  Genom att i denna studie använda meningskoncentrering 
medförde det att den långa transkriberingen kunde kortas ner så att det mest väsentliga lyftes 
fram, men på mindre textmängd, vilket var en fördel till den vidare analysen. Vi läste igenom 
det transkriberade materialet och markerade de delar av materialet som kunde besvara syfte 
och frågeställningar. Materialet förkortades således mängdmässigt och textbearbetning skedde 
sedan. Meningskodning innebär att transkriberingen av intervjun bryts ner och jämförs för att 
materialet sedan ska kunna kategoriseras och mynna ut i begrepp. Förhållanden mellan de 
framtagna begreppen och kategorierna undersöks sedan utifrån den kontext som de förhåller 
sig till (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 218). Det koncentrerade materialet studerades återigen 
och vi undersökte begrepp och centrala teman i transkriberingen av varje intervju. Dessa 
jämfördes med varandra för att finna likheter och skillnader i det bearbetade materialet. Det 
bearbetade materialet skrevs sedan om till en mer läsvänlig text och tematiserades. Genom att 
använda dessa två teknikformer kunde data bearbetas och sedan analyseras utifrån teorier som 
kunde förklara och ge en förståelse för det som framkom ur intervjun och för det som 
undersöktes.   

Litteratursökning och källkritik 
Litteratursökningen har varit en stor och viktig del i denna studie. Litteratursökning har bland 
annat skett genom Örebro Universitets bibliotekskatalog där relevanta böcker för studiens 
ämnesområde funnits. Internationella vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter har sökts 
fram genom databaserna Social Services Abstracts, PsycINFO och PsycARTICLES och 
Örebro Universitets söktjänst Summon. Litteratursökning genom söktjänsten Google har även 
givit relevanta nationella och internationella artiklar samt forskningsrapporter. Genom denna 
söktjänst har även uppsatser som behandlat samma eller liknande ämnesområde som denna 
studie kunnat tas fram, vilket gett inspiration till ytterligare forskning.  Sökord som använts 
för att nå den framtagna litteraturen är ”siblings”, ”sibling relationships” ”disability”, ”roles”, 
”role models” ”autism”/ ”syskon”, ”syskonrelationer”, ”funktionsnedsättning”, ”autism”, 
”roller”, ”förebilder”. Vi har vid litteraturanskaffningen varit källkritiska och, med den 
förmåga vi har, försökt endast använda vetenskaplig forskning. Vi är medvetna om att en 
pilotstudie, som endast utfördes med fyra syskonpar, är redovisad i forskningsavsnittet. Vi 
fann dock resultatet av studien relevant för våra frågeställningar och valde därför att redovisa 
den. Genom litteratursökningen har vi kunnat ta del av kunskapsläget av det aktuella ämnet 
vilket varit betydelsefullt för utgångsläget i denna studie.  

Avgränsningar 
I denna studie definieras syskon som personer vilka lever med biologiska syskon, halvsyskon 
(en gemensam förälder) och styvsyskon. Med tidsaspekten i åtanke avgränsades urvalet 
geografiskt för att bespara tid vid resor för intervjuer. Vi har valt att endast intervjua personal 
vid Barn- och ungdomshabiliteringar och inte vid andra verksamheter som möter barn vars 
syskon har en funktionsnedsättning, för att få ett mer enhetligt urval med likartad 
professionell kunskap och utbildning. I forskningsavsnittet benämns syskon utan 
funktionsnedsättning som ”normala” eller ”friska”, men i övriga delar av denna studie 
benämns dessa endast som ”syskon” eftersom vi anser att det är svårt att definiera vad som är 
normalt eller friskt.  
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Inom kvalitativ forskning talas det om extern och intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten 
handlar om möjligheten till replikation, det vill säga möjlighet till att upprepa en studie och få 
liknande resultat. Eftersom kvalitativ forskning oftast sker i sociala miljöer kan den externa 
reliabiliteten vara svår att uppnå då sociala miljöer ofta förändras (Bryman, 2011). Det kan 
vara svårt att replikera studien med möjlighet till att få likadana svar eftersom upplevelser av 
någonting är föränderliga och kan där av se olika ut över tid och olika kontext. 
Intervjupersonerna i denna studie skulle vid en upprepad undersökning kunna svara 
annorlunda utifrån att de upplevt nya saker och deras världsbild kan se annorlunda ut vid ett 
annat intervjutillfälle. Intervjuerna spelades in med diktafon för att minska risken för minnes- 
och tolkningsfel, detta gjordes för att höja reliabiliteten. För att höja reliabiliteten ytterligare 
bearbetades intervjuguidens frågor noggrant för att inte riskera att intervjupersonerna skulle 
misstolka frågorna. För att en studie, i vilken fler än en forskare deltagit, ska kunna erhålla 
hög intern reliabilitet måste det ha funnits en överrensstämmelse mellan forskarna gällande 
hur det de observerar ska tolkas (Bryman, 2011). Val av analysmetod och teoretiska 
utgångspunkter har varit ett gemensamt beslut och vi var eniga om på vilket sätt vårt 
insamlade material skulle tolkas. Vi har under arbetets gång av studien kommunicerat med 
varandra för att säkerställa att vi följer samma metod vid tolkning och analys av materialet.  

Om det finns en överrensstämmelse mellan det forskaren observerat och de teoretiska begrepp 
och idéer som använts i studien erhåller studien en hög intern validitet. Den interna validiteten 
kan i kvalitativ forskning ökas om observationerna sker under en längre tid, på så sätt att 
forskaren får möjlighet till att kontrollera att rätt begrepp används (Bryman, 2011). I denna 
studie har tillvägagångssättet vid genomförandet av studien och särskilt urvalet och val av 
metod för insamling av empiri syftat till att undersöka det som studiens syfte var avsett för. 
För att kunna öka validiteten valdes intervjupersonerna utifrån sin yrkesprofession för att 
säkerställa att deras yrkeskunskaper motsvarade studiens syfte. Extern validitet i en studie är 
hög om det är möjligt att generalisera resultatet, dvs. att resultatet gäller även för andra 
personer eller sociala miljöer. Detta kan vara en svårighet i kvalitativ forskning då urvalet ofta 
är litet vilket gör det svårt att säga att det resultatet visar även gäller för en större mängd 
personer eller platser (Bryman, 2011). Generaliserbarheten i kvalitativ forskning påverkas 
även då urvalet inte är slumpmässigt. Således går det inte att fastställa att urvalet är 
representativt för dess population, vilket dock oftast inte är av intresse i kvalitativ forskning 
(Bryman, 2011). Studiens syfte var att undersöka upplevelser vilket kan leda till svårighet att 
generalisera resultatet eftersom upplevelser oftast förändras med tiden. Urvalet i denna studie 
utgjordes av icke- slumpmässigt målstyrt urval vilket gör generaliserbarheten lägre.  

Eftersom endast fyra intervjuer utförts är det svårt att generalisera resultat till en större 
population, även på grund av den geografiska avgränsningen som gjorts i urvalet. 
Generaliserbarhet och den externa validiteten har därför varit svår att uppnå, det har dock för 
oss inte varit av intresse i denna studie.  

Etik 
Under intervjuerna och vid framställning av resultat och analys har hänsyn tagits till de etiska 
aspekterna. Det finns olika etiska frågor och krav att ta hänsyn till vid forskning, främst för att 
inga negativa konsekvenser ska uppkomma för undersökningens deltagare, men även för de 
eventuella organisationer som berörs (Bryman, 2011). Etiska aspekter har beaktats i denna 
studie för att skydda intervjupersonerna samt dess organisation (landstinget). För vår del är 
det viktigt att inte bedriva forskning som kan anses oetisk och skada universitetets anseende.  
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Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet 
Fyra etiska krav har särskilt beaktats i denna studie. Information ska enligt informationskravet 
framföras till respondenterna om vilka som kommer ha tillgång till det insamlade materialet 
samt hur materialet kommer att publiceras och för vilka. Intervjupersonen ska även 
informeras om deras möjlighet att bestämma om hela materialet ska få användas eller endast 
delar ur det (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjupersonerna delgavs information om att 
studien kommer att publiceras för allmänheten. Intervjupersonerna tillfrågades även om de 
ville ta del av studien när den var examinerad och om de ville ha tillgång till den i 
pappersform eller via internet.  Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna skall 
informeras om att de kan styra sin egen medverkan och avbryta deltagande när så önskas 
(Bryman, 2011). Intervjupersonerna informerades genom följebrev att deras medverkan var 
frivillig och om deras rätt att avbryta eller avstå att besvara enskilda frågor. De fick 
information om att deras personuppgifter kommer avidentifieras. Denna information gavs 
även vid intervjutillfällena. Vid intervjutillfällena efterfrågades tillåtelse att få spela in 
intervjun, vilket alla intervjupersoner gav sitt medgivande till. Konfidentalitetskravet utgår 
från att respondenterna i undersökningen ska vara anonyma och att dess personuppgifter av 
forskarna ska behandlas med ytterst varsamhet så att inga obehöriga kan få insyn i dessa 
(Bryman, 2011). Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin endast får användas för 
den enskilda studiens syfte (Bryman, 2011). Vi informerade om att materialet endast kommer 
att användas för denna studie. Under arbetets gång har materialet förvarats så att obehöriga ej 
haft tillträde till att läsa transkriberingen. Inspelningarna på diktafonen raderades efter 
färdigställd transkribering. Efter att studien är helt färdigställd kommer det transkriberade 
materialet att förstöras i syfte att det inte skulle kunna brukas i andra studier eller annat syfte. 
Dessa etiska krav ansåg vi viktiga att hela tiden ha i åtanke för att inga negativa konsekvenser 
skall drabba intervjupersonerna genom deras deltagande i studien.  

Metoddiskussion 
I denna studie skulle det kunnat ha utförts fler intervjuer för att öka generaliserbarheten, dock 
eftersom att detta är en kvalitativ studie hade den ändå varit svår att uppnå. Vi skulle ha 
kunnat använda oss av kvantitativ metod (till exempelvis enkätundersökning) för att få ett 
större urval. Detta hade dock medfört att vi inte skulle ha kunnat ta del av breda beskrivningar 
av personalens upplevelser. De skulle heller inte varit möjligt att få fram intressanta resultat 
utanför intervjuformulärets frågeställningar. Intervjuformulärets frågeställningar anser vi dock 
skulle ha kunnat bearbetas mer och vi skulle möjligtvis kunnat utföra en pilotstudie för att se 
om intervjufrågorna fungerade och var tydliga nog. Det har dock inte funnits tid till att utföra 
fler intervjuer eller en pilotstudie. I den tidigare forskningen vi tagit del av har vi 
uppmärksammat att fokus varit inriktat på hur syskonets funktionsnedsättning påverkar det 
andra syskonet. Mindre fokus har lagts på att se hur syskonrelationen ser ut och vad den har 
för betydelse för båda syskonen. I vår studie har vi fokuserat mer på respondenternas 
upplevelser (personal inom Barn- och ungdomshabiliteringen) av hur syskonrelationerna ser 
ut och vilken betydelse denna har för båda syskonen.  
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Resultat och analys 
Resultatet baseras på fyra intervjuer med personal inom barn- och ungdomshabiliteringen. I 
avsnittet presenteras en sammanställning av personalens upplevelser av syskonrelationer och 
syskonrelationer när ena syskonet har en funktionsnedsättning. I följande avsnitt presenteras 
intervjupersonerna som respondenter.  

Syskonrelationer 

Syskonrelationens struktur och roller 
Respondenterna beskriver att syskonrelationen oftast är den längsta relationen som vi har till 
någon annan människa. Syskonrelationen beskrivs av en respondent som en relation vilken 
inte är speciell gentemot andra relationer, de är likvärdiga. Dock beskriver samma respondent 
senare under intervjun att syskonrelationer är speciella då det är den längsta relation vi har i 
livet. Vidare beskriver respondenten syskonrelationen som en relation där det finns 
ömsesidighet och värme, samt att det är en relation där syskonen kan ha förtroende för 
varandra. Respondenten beskriver dock detta som en mycket generell beskrivning av sin 
upplevelse av hur en syskonrelation kan se ut.  
 

Ja, vad är en god relation överlag? Jag vet inte om man kan särskilja syskonrelationer ifrån andra 
syskonrelationer. Ömsesidighet, förtroende, värme, det känns väldigt generellt men det är det som 
kommer när jag funderar på syskonrelationer.  

 
Respondenternas upplevelse av vad som kännetecknar en syskonrelation beskrevs på ett 
likartat sätt. Deras upplevelse av syskonrelationen är att syskon ofta ställer upp för varandra 
och att de kan vara ärliga mot varandra. Respondenterna sa även att syskon accepterar att det 
finns styrkor och svagheter hos varandra. Dock påpekar en respondent att föräldrars attityder 
påverkar och har inflytande på syskonrelationen. Respondenten menar att barnen måste bli 
sedda och bekräftade lika mycket och att det även gynnar barnens samspel. Det är ändå ett 
normalt livsförlopp att det ena syskonet får mindre tid av föräldrarna utifrån att nya syskon 
föds.  
 

.. kanske föräldrarna har tillåtit att man får vara olika och att man får ha sina styrkor, man får ha 
sina svagheter. 

..men jag menar, sen så om de blir flera barn, alltså att utrymmet, tidsutrymmet minskar ju på 
något sätt från föräldrarna, men samtidigt så har man då i bästa fall varandra. 

 
Respondenten upplevde även att i syskonrelationer uppstår svartsjuka och rivalitet vilket inte 
behöver ses som någonting negativt för syskonrelationen. Syskonrelationen innehåller 
sammantaget oftast både kärlek, respekt, rivalitet och konflikt och påverkas av den sociala 
omgivningen. 
 
Syskonsystemet är ett subsystem som är en del av familjesystemet (Forsberg & Wallmark, 
2002). Syskonsubsystemet är oftast den del av familjesystemet som kvarstår längst och kan ge 
syskonen en förtroendefull relation, vilket kan ge syskonen trygghet och stöd i livet. Enligt 
systemteorin påverkar olika system och individer inom det varandra (Forsberg & Wallmark, 
2002), genom det inflöde, genomflöde och utflöde som sker (Payne, 2008). Detta kan 
möjliggöra en förståelse för det som framkommer i resultatet beträffande hur föräldrar som 
subsystem och deras attityder påverkar syskonrelationen. I detta fall skulle föräldrarnas 
attityder fungera som ett inflöde i syskonens subsystem. Beroende på hur föräldrarna förhåller 
sig till syskonen och syskonrelationen kommer syskonen i sitt subsystem påverkas av detta 
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och använda den inflödade energin, som påverkar syskonrelationen och dess samspel. 
Föräldrars sätt att interagera med de enskilda syskonen kan påverka syskonrelationen om 
exempelvis syskonet upplever sig bli olika behandlad jämfört med det andra syskonet. Det 
skulle bland annat kunna gälla uppmärksamhet och olika regler och krav, vilket det enskilda 
syskonet kan uppleva som en favör för det andra syskonet.  Dock eftersom syskonen är 
individer med olika personligheter och behov, kan det vara naturligt att föräldrar agerar olika 
mot syskon. Så länge syskonen upplever att de blir sedda och älskade lika mycket som 
syskonet behöver detta inte vara någonting negativt för syskonrelationen.   

I syskonrelationer har syskonen olika roller. Endast en respondent nämner syskons olika roller 
utifrån födelseplacering i syskonskaran. Respondenten upplever att i syskonrelationerna tar 
oftast det äldre syskonet på sig en ansvarstagande och skyddande roll gentemot yngre syskon. 
De äldre syskonen vill gärna fostra de yngre syskonen. Placering i syskonskaran har således 
en betydelse för vilken roll syskonen får. 

…men så man kan ju se lite roller inom syskonskaran,  ofta kunde det ju vara så att de äldre 
syskonet känner ansvar. 

Det ena respondentens upplevelse av syskonroller kan förstås utifrån den del av rollteorin som 
beskriver det strukturfunktionalistiska perspektivet, vilket innebär individens olika positioner 
i sociala strukturer som utgör en grund för förväntade beteenden utifrån olika situationer 
(Payne, 2008). Det kan finnas en social struktur och förväntning på beteenden hos syskon 
beroende på i vilken turordning syskonen är födda och kommer att tilldela syskonen en roll 
utifrån detta. Föräldrar kan ha olika förväntningar på hur syskonen ska bete sig och vad de ska 
klara av, vilka i sin tur påverkar syskonrelationen. Rollerna som tilldelas syskonen kan ge 
dem olika förutsättningar att interagera i sin relation, utifrån ålder och placering i 
syskonskaran.   

Syskonrelationens betydelse för kognitiv utveckling och som socialt stöd 
Respondenternas upplevelse av en god syskonrelation är samstämmig och deras uttryck kring 
upplevelsen påminner om varandra. Respondenterna började oftast med att beskriva att 
syskonrelationen var den relation som är längst i en individs liv, och utgör således en stor 
betydelse som stöd och trygghet för individen genom hela livet. De upplever att man i en god 
syskonrelation kan finna en allians mellan syskonen, vilket ofta bygger på att syskonen delar 
samma upplevelser inom familjen. De gemensamma upplevelser som syskon har inom 
familjen, upplevs av respondenterna att de kan vara både goda och dåliga erfarenheter under 
uppväxten. Under sämre förhållanden kan syskonen utgöra ett gott stöd för varandra vilket ger 
en sammanhållning mellan syskonen. Vidare beskriver respondenterna att det i 
syskonrelationen är av stor vikt att man både kan ge och ta, och att det i relationen får uppstå 
konflikter. Det är normalt med rivalitet och svartsjuka i syskonrelationen och detta ger också 
syskonen en färdigeter att kunna hantera och lösa konflikter. En syskonrelation upplevs av 
respondenterna ofta vara en mycket nära relation, men behöver inte alltid vara det. 
Syskonrelationen kan vara mycket konfliktfylld eller avbruten vilket dock upplevs mer som 
ett undantag än en regel. Sammantaget upplever alla intervjupersoner syskonrelationer som 
mycket betydelsefulla då de utgör en trygghet och ett stöd då det är den längsta relationen en 
individ har. 

Man brukar ju säga att det är den längsta relationen som man har, man känner ingen annan 
människa lika länge i livet som man känner sina syskon. På ett sätt även om man har olika ålder 
och personlighet och intressen så är man då ändå på något sätt en allierad på något sätt där hemma. 
Det är väl något som fortsätter även i vuxen ålder att man är väldigt nära varandra. 
 
En god syskonrelation är när man kan ha glädje av varandra åt båda håll och både kan ge och ta i 
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relationen 
 
Konflikter finns det också mellan syskon, dessa måste få finnas eftersom man lär sig ju av att öva att lösa 
konflikter på varandra   
 
Det är helt naturligt att det finns svartsjuka o rivalitet men det behöver inte vara någonting negativt med 
det 
 
..för så kan ju en syskonrelation också vara, att någonting har gått fel i relationen syskon emellan, 
så att det inte blir den här relationen där man finns som stöd för varandra livet igenom. 

Resultatet visar att det är viktigt i syskonrelationen att ett utbyte sker i interaktionen mellan 
syskonen, vilket kan ses som ett givande och tagande i syskonrelationen. Resultatet kan 
förstås utifrån det systemteorin beskriver om systems inflöde, genomflöde och utflöde (Payne, 
2008). Resultatet visar att exempelvis konflikter i relationen utgör ett viktigt utbyte mellan 
syskonen. De enskilda syskonen i syskonrelationen utgör ett eget system och genom deras 
interaktion sker ett inflöde och genomflöde, vilket utgör en reaktion på det som det andra 
syskonet sagt eller gjort i till exempel en konflikt. Utflödet ger det andra syskonet en 
återkoppling på hur det som sagts eller gjorts har uppfattats. Båda syskonen måste få 
möjlighet till att uttrycka sina åsikter vid exempelvis konflikter och få ge sin respons på detta, 
vilket förutsätter att syskonen har en gemensam arena. Det skulle kunna betyda att syskonen 
har en tillåtande attityd till varandras åsikter och vågar konfrontera varandra utan att detta 
skadar relationen. Detta kan också förklara hur syskonen kan dela samma upplevelser inom 
familjen vilket kan leda till en allians. Denna allians byggs upp genom syskonens interaktion 
med varandra och genom interaktionens flöde skapar en gemensamhet inom sitt subsystem. 
De konflikter som syskonen löser inom systemet utvecklar en närhet och förståelse till 
varandra, vilket är en förutsättning för att kunna bilda en gemensam allians.     

Syskonrelationer och roller vid funktionsnedsättning 
Respondenterna upplever att syskonrelationerna är lika starka och djupa som andra 
syskonrelationer där inget syskon har en funktionsnedsättning, vilket gör att syskonrelationen 
även har stor betydelse för dessa syskon nu och i framtiden. Precis som i andra 
syskonrelationer upplever respondenterna att det finns en allians mellan syskonen. De 
upplever att syskonen ser sin relation som någonting som kommer vara för alltid och att de 
utgör en trygghet förvarandra. Syskonrelationer i vilka ena syskonet har funktionsnedsättning 
liknar andra syskonrelationer utifrån att syskonen känner stark kärlek till varandra men också 
för att avundsjuka, rivalitet och konflikter kan uppstå. Respondenterna upplever att det är 
viktigt att sådant också får komma till utryck även i dessa syskonrelationer, särskilt då 
syskonrelationer ger övning i färdigheter i konflikthantering och i samspel med andra. Det 
upplevs som viktigt för relationen mellan syskonen att båda syskonen tillåts att bli arga på 
varandra och att deras utrymme för att uttrycka känslor inte blir begränsat av att det ena 
syskonet har en funktionsnedsättning. Respondenterna upplever att barn vars syskon har en 
funktionsnedsättning ofta upplever att de inte ”får” känna ilska och besvikelse på sitt syskon.  
Sammanfattningsvis skiljer sig inte betydelsen för varandra i dessa syskonrelationer åt jämfört 
med andra syskonrelationer.  

Lite som vi var inne på förut att man har sitt syskon som en liten vän eller liten allierad som har 
upplevt samma saker som en själv, de gäller även för de syskon som vi träffar här självklart. 

Jag tänker också att det är första arenan vi får träna oss i att ta konflikter och att lösa konflikter och 
att det även är där som vi får våra inre arbetsmodeller.  
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Jag har ju mött faktiskt i en del syskonrelationer där de kan bråka och slåss och vara som vanligt 
och jag har då sagt ”vad bra!”, när det rörelsehindrade barnet har kravlat på golvet och brottats och 
slagits och så. Det tycker jag är väldigt friskt.  

Det är ju samma tema i syskongrupperna att vi pratar om att man får älska sitt syskon men även 
vara fruktansvärt arg på sitt syskon. Båda är okej, man behöver inte tycka om allt som syskonet 
gör eller tycka synd om syskonet jämnt, och inte få skälla ut syskonet så som man vill göra ibland. 
Man måste få ha en vanlig syskonrelation också. Det är okej att känna besvikelse och det är okej 
att vara arg. 

Systemteorin beskriver vikten av att kunna vidmakthålla stabila tillstånd inom systemen 
utifrån att systemets inflöde skall kunna användas för att kunna upprätthålla systemets egna 
funktioner (Payne, 2008). För att få ett fungerande subsystem mellan syskonen beskriver 
intervjupersonerna vikten av att syskonen måste tillåtas av systemen runt omkring att 
interagera och göra utbyten i syskonrelationen. Med utbyten menas att syskonen inom sitt 
subsystem tillåts av yttre system att få visa kärlek, ilska och ha konflikter inom systemet för 
att relationen ska kunna utvecklas och bibehållas.  

Det som kan vara utmärkande för dessa syskonrelationer upplevs av respondenterna vara att 
syskonen på grund av funktionsnedsättningen, har olika förmåga till att vara självständiga i 
vardagen, vilket kan leda till en obalans i ansvarsfördelningen mellan syskonen. En 
respondent upplever att detta kan påverka syskonrelationen negativt. 

De syskon som jag träffar, då är det ju just problem i syskonrelationen. Det centrala där är att det 
kanske blir en obalans, orättvisa och en obalans när det gäller ansvarsfördelning mellan syskon 
beroende på förmåga vad man kan och inte kan. 

Respondenterna upplever att det syskonet i relationen kan uppleva det som orättvist att de fått 
ett syskon med funktionsnedsättning och att detta även kan leda till ilska, frustration och 
besvikelse hos det syskonet. Dessa känslor upplever dock inte respondenterna som egentligen 
riktad mot det funktionsnedsatta syskonet utan mot själva funktionsnedsättnigen. Något som 
dock uppmärksammats hos syskon är att de känner sorg utifrån att de har ett syskon som inte 
är som andra utan att det lider av en funktionsnedsättning. Respondenterna upplever att det är 
viktigt att syskonet får kunskap om syskonets funktionsnedsättning, och får ta del av den 
information som framkommer om syskonets funktionsnedsättning efter till exempel 
sjukhusbesök. Respondenterna upplever att föräldrarollen har ett stort inflytande på hur 
syskonrelationen utvecklas när ett syskon har en funktionsnedsättning. Syskonrelationens 
kvalitet kan bero på hur föräldrarna förklarat syskonets funktionsnedsättning och att de 
komplikationer som uppstår i syskonrelationen kan vara en konsekvens av 
funktionsnedsättningen. Vår tolkning är att det även är viktigt för syskonrelationen att övrig 
släkt finns med som stöd och accepterar barnet med funktionsnedsättning. En respondent 
upplever att det inte är ett problem i syskonrelationen om det sociala och känslomässiga 
utbytet inte är ömsesidigt, förutsatt att det syskonet har kännedom om att det begränsande 
utbytet kan vara en konsekvens av syskonets funktionsnedsättning.  

Att de inte får så mycket tillbaka upplever jag inte som något problem, utan det bara är så på något 
vis, på barns vis. De förhåller sig till situationer tycker jag på ett speciellt sätt.  

 Föräldern tolkade det som att det finns nog en sorg, det finns en sorg hos barnen. 

…eller att de blir en frustration och besvikelse ibland och kanske ilska också.  

Resultatet är möjligt att förstå utifrån rollteorins strukturfunktionalistiska perspektiv som 
beskriver individens olika positioner i den sociala strukturen, vilken utgör grunden för 
förväntat beteende utifrån olika situationer. Individens förutsättningar att tolka den tilldelade 
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rollen påverkar dennes sätt att kunna tolka och hantera nya situationer och förändringar 
(Payne, 2008).  Respondenterna upplever att syskonet ibland känner ilska, frustration och 
besvikelse över att ha ett syskon med en funktionsnedsättning. Detta skulle kunna bero på att 
det funktionsnedsatta syskonet inte kan upprätthålla en syskonroll som syskonet och 
omgivningen förväntar sig att syskon ska göra. Detta kan leda till att syskonen känner sorg 
över att funktionsnedsättningen tagit ifrån syskonet med nedsättningen möjligheten att 
tillmötesgå syskonets förväntningar på hur syskonrollerna dem emellan skall fungera.  

System kan skapa egen energi för att kunna upprätthålla sin funktion vilket kallas synergi. 
Individerna inom systemet samspelar och stimulerar varandra för att kunna upprätthålla och 
stärka relationen. Inom vissa system kan detta vara svårt att uppnå utifrån att individerna i 
systemet har svårt att sammarbeta inom relationen. För att systemet skall kunna upprätthållas 
och fungera måste systemet ta in energi utifrån andra system för att kunna överleva (Payne, 
2008).  Respondenterna upplever att syskonrelationen påverkas av hur syskonet fått 
information om syskonets funktionsnedsättning och vilka konsekvenser 
funktionsnedsättningen medför. Detta kan härledas till systemteorin, då en 
funktionsnedsättning hos ena syskonet skulle kunna leda till att synergin är svår att skapa 
inom syskonens subsystem. För att syskonens subsystem ska kunna upprätthållas och stärkas 
behöver det ta in yttre energi från andra system, vilket skulle kunna vara föräldrarnas 
förklaring och information till syskonen om funktionsnedsättningen. Detta kan tolkas som 
viktigt eftersom vissa funktionsnedsättningar kan ge upphov till svårigheter att samspela och 
förvalta energin inom syskonens subsystem.  

Plats i syskonskaran och roller är faktorer som har betydelse för dessa syskonrelationer, precis 
som i andra syskonrelationer. Respondenterna upplever inte att om syskonen är biologiska 
eller styvsyskon har någon större betydelse för syskonrelation. Dock upplevs det att ålder och 
plats i syskonskaran kan ha stor betydelse för syskonrelationen och dess funktion som syskon. 
En respondent upplever dock att åldersskillnaden mellan syskonen har en påverkan på 
syskonrelationen. Om syskonen är nära i ålder är de oftast mycket nära och tenderar därför att 
bli mer utsatta om funktionsnedsättningen är stor hos syskonet.  
 
 
 

Där jag har märkt lite är att om det är ett eller två år emellan kanske man har umgåtts mer, att man 
fått uppleva mer positivt i syskonrelationen, men också att man blir mer utsatt om det är svårt. Nu 
tänker jag på några specifika familjer och då har det varit lite lättare för de syskon som haft lite 
mer distans beträffande ålder. 

 
Något som är utmärkande för syskonrelationer i vilka det ena syskonet har en 
funktionsnedsättning är att rollerna kan se annorlunda ut jämfört med i relationer där inga av 
syskonen har en funktionsnedsättning. Respondentera upplever att i dessa syskonrelationer tar 
oftast det äldre syskonet på sig ett mycket stort ansvar för det syskon som har en 
funktionsnedsättning och intar ibland en föräldraroll. Om syskonen biologiskt är yngre än sitt 
syskon med funktionsnedsättning tenderar det yngre syskonet att ändå inta en roll som 
storasyster eller storebror. Därmed ta de ofta mer ansvar hemma, för sig själva och för sitt 
syskon än vad de vanligtvis skulle ha gjort om syskonet inte skulle ha haft en 
funktionsnedsättning. Beroende på vilken funktionsnedsättning syskonet har kan det andra 
syskonet utvecklas och ”växa om” sitt funktionsnedsatta syskon, vilket kan leda till att de 
upplever sig som äldre än sitt funktionsnedsatta syskon. Detta påverkar således rollerna i 
syskonrelationen. En respondent upplever också att ansvarsfördelning hos syskonet utan 
funktionsnedsättning kan bli extra tydlig i familjer som lever i en kultur där hjälp och stöd 
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endast efterfrågas inom det egna systemet. Detta kan leda till att det syskonet får ta på sig ett 
ännu större ansvar och får hjälpa till mer i familjen eftersom hjälpen utanför den egna 
familjen är begränsad. 

 
Oj, det kan man ju också tänka att det ser annorlunda ut i familjer från andra kulturer. Där man är 
van att allt skall skötas inom familjen. Där man är van, kan inte föräldrarna så är det syskonen som 
får ta ansvar eller också är det mormor och farmor. Hjälpen måste finnas inom egna systemet och 
att man inte så gärna tar hjälp utifrån. Så det förändrar ju säkert syskonrelationen också! 
 
Att man ibland kanske tar lite av föräldrarollen som syskon. Det märker vi ju oavsett ålder på 
syskonet, att man tar mer ansvar även om man är yngre än syskonet som har en 
funktionsnedsättning. 

En framträdande upplevelse hos en respondent var att det kan påverka syskonet med 
funktionsnedsättning negativt om det andra syskonet tar på sig en för skyddande och 
ansvarstagande roll. Detta eftersom det kan leda till att utrymmet för det funktionsnedsatta 
syskonet att utvecklas och försöka ta eget ansvar begränsas.  

Ja, det kan ju också vara en svårighet att syskonet är att det blir så skev ansvarsfördelning och att 
ett syskon utan funktionsnedsättning tar för givet att den skall stå för väldigt mycket. Det kanske 
kan vara en nackdel, jag menar, om barnet med funktionsnedsättning inte får komma fram och får 
stå tillbaka lite för att andra syskon ska, eller är vana att ta ansvar för att föra talan och tar för sig 
och ska vara den som har kontakterna utåt. Det skulle kunna vara en nackdel. Att man inte har den 
möjligheten att utvecklas och ta eget ansvar. 

 

Sammantaget är rollerna i dessa syskonrelationer någonting som särskilt skiljer sig från andra 
syskonrelationer. 

 
De roller som individen tilldelats eller intagit kan finnas med individen i olika sociala 
sammanhang och miljöer och kan avgöra hur individen agerar i vissa situationer (Svedberg, 
2007). Roller kan ge upphov till olika beteenden och dessa kan vara en förklaring till 
uppkomsten av varför individen handlar på olika sätt utifrån sin roll under olika 
omständigheter (Payne, 2008). Vi anser att det i resultatet finns beskrivningar som indikerar 
på olika syskonroller, som syskonen tilldelas och intar om det ena syskonet har en 
funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan ge upphov till att rollfördelningen blir 
förändrad utifrån att det funktionsnedsatta syskonets förmåga att inta sin roll som 
storasyter/storebror förhindras av funktionsnedsättningen. Det yngre syskonet axlar då rollen 
som storasyster eller storebror och tar mer ansvar än vad som normalt förväntas av deras 
syskonroll, vilket var något som intervjupersonerna upplevde att de såg i dessa 
syskonrelationer. Respondenterna upplevde att syskonens placering i syskon skaran var av 
betydelse och kom att påverka syskonens rollfördelning. De upplevde att detta var av större 
betydelse för syskonrollen än om det fanns några biologiska band mellan syskonen. Enligt 
rollteorin kan en individs roll vara olika starka eller svaga men kan vara avgörande för 
individens agerande i olika situationer och vara starkt styrande för individens agerande 
(Svedberg, 2007). Syskonets ansvarstagande roll skulle således vara mer tydlig och stark 
beroende av det funktionsnedsatta syskonets förmåga att klara sig själv. En respondent 
upplevde det som negativt att syskon kan ta över hela det funktionsnedsatta syskonets 
möjligheter till att bli självständigt och hjälpen hämmar syskonet med 
funktionsnedsättningens utveckling. Det funktionsnedsatta syskonet blir således förhindrat att 
utvecklas till en självständig individ om syskonet intar en för stark styrande roll. Det är av stor 
vikt att göra syskonet medveten om att syskonet med funktionsnedsättning behöver öva och 
utveckla sina egna färdigheter för att kunna bli självständig utifrån sin egen förmåga. Detta 
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betyder inte att syskonet gör fel, men att det måste finnas en viss balans i syskonrelationen där 
båda får plats att utvecklas till självständiga individer. Detta förutsätter också att det 
funktionsnedsatta syskonet inte ”utnyttjar” syskonets välvilja till sin egen fördel och därmed 
inte gör sådant som det egentligen har förmåga till.  
 
En respondent upplever att den ansvarstagande rollen hos det ena syskonet i syskonrelationen 
kan vara ännu mer utmärkande i de familjer som lever i en kultur där allt stöd ska ske inom 
den egna familjen. Enligt systemteorin är det öppna systemet ett system som hela tiden utövar 
utbyte med omgivningen men ändå har vissa gränser för att skydda organisationen och 
funktioner inom systemet. Det är dock viktigt att det öppna systemet har förmåga att ha 
genomsläppliga gränser för att kunna ta emot hjälp ifrån andra system utanför det egna 
systemet. Dock kan systemen välja att sluta sina gränser och inte samarbeta med andra system 
(Forsberg & Wallmark, 2002).  Ett system kan kännetecknas av jämvikt eller homeostas, 
vilket betyder att systemet kan ta emot inflöde från andra system utan att dess huvudsakliga 
natur förändras (Payne, 2008). En familj som lever i ett mer slutet system där stöd och hjälp 
ska ske inom det egna systemet kan kännetecknas av ett öppet system men med en viss ojämn 
vikt. Detta eftersom det kan strida mot en kultur att ta emot hjälp utanför sin egen familj och 
ett större ansvar läggs på familjemedlemmarna, istället för att ta emot professionell hjälp. 
Konsekvensen av detta kan bli, som en respondent upplevde, att syskonen får ta ett mycket 
stort ansvar inom den egna familjen om det ena syskonet har en funktionsnedsättning.  Vi ser 
att det finns en risk för att syskonet kan få ett begränsat socialt nätverk på grund av den roll 
den har i familjen och risk för att syskonet ska känna sig ensam med ansvaret för det 
funktionsnedsatta syskonet.  

 

Positiva och negativa upplevelser av syskonrelationen 
Upplevelsen hos respondenterna är att det är mycket positivt för barn att ha syskon, särskilt 
för barn som har en funktionsnedsättning. En respondents upplevelse är att funktionsnedsatta 
barn som inte har syskon blir mycket ensamma, särskilt om barnen på grund av 
funktionsnedsättningen har svårt att skapa kamratrelationer. För de barn med 
funktionsnedsättning som har ett syskon, kan möjligheten att få tillgång till fler sociala 
kontakter ges genom sitt syskons kamratrelationer.  

 

För andra barn kanske har lättare att hitta kamratkontakter utanför. Men många av de barn vi möter 
i vårt team har lite svårt med kamratkontakter, och då om det finns syskon så finns det andra barn i 
samma ålder.  
 

Respondenterna upplever att det funktionsnedsatta syskonet ofta får vara med och leka med 
sitt syskon och dess kamrater. Dock på grund av syskonets funktionsnedsättning är 
upplevelsen att syskonen inte har samma förutsättningar, fysiskt eller socialt, vilket kan leda 
till ett ständigt hänsynstagande av det syskonet. Syskonet får ofta anpassa sig i sin 
syskonrelation och hålla tillbaka, särskilt då tiden och uppmärksamheten från föräldrarna kan 
vara begränsad på grund av det funktionsnedsatta syskonets behov. Det behöver dock inte 
alltid vara någonting negativt för själva syskonrelationen, då en respondent upplever att det 
ofta finns mycket omtanke mellan syskonen.  

Jag tycket att jag mött väldigt mycket omtanke om sitt syskon och så, men det kanske är den 
förpackningen den får på något sätt. Eller det som är tillåtande, man kanske inte fått utrymme för 
så mycket annat! 
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Respondenterna upplever det som negativt att syskonen själva känner att de inte får uttrycka 
eller känna ilska mot sitt funktionsnedsatta syskon. Det upplevs dock av respondenterna som 
viktigt att syskonet får möjlighet till detta, dels för syskonet själv men också för 
syskonrelationens utveckling. Vidare upplevs det av respondenterna att frustrationen i 
syskonrelationen kan fortsätta i senare ålder, på grund av att syskonets funktionsnedsättning 
oftast synliggörs mer i tonåren. Syskonet med funktionsnedsättning har ibland inte samma 
förutsättningar till att ”leva ut” en normal tonårsperiod.  

Systemteorin ser till helheten och ger en beskrivning av hur olika system är beroende av 
varandra och hur dessa system påverkar varandra (Forsberg & Wallmark, 2002). Med hjälp av 
systemteorin är det möjligt att analysera informella och naturliga system i vilka familj och 
vänner ingår (Payne, 2008). Den består även av formella system i vilka skola och sjukvård är 
exempel på system som ingår i samhällssystemet (Payne, 2008).  Enligt respondenterna kan 
de se att det är viktigt för barn med funktionsnedsättning att ha syskon eftersom de kan vara 
en hjälpande hand som kan introducera det funktionsnedsatta syskonet in i andra system 
omkring det informella familjesystemet. Syskonet kan ha andra förutsättningar än barnet med 
funktionsnedsättning att både fysiskt och mentalt ingå i andra system utanför 
syskonsubsystemet och familjesystemet. Syskonet blir således en länk in i andra system vilket 
ökar det funktionsnedsatta barnets möjligheter att interagera med andra system, kompisar kan 
utgöra ett sådant system. Detta får dock inte medföra att syskonet förhindras att ha egna 
vänner eftersom syskon kanske inte alltid vill dela allt med varandra. Respondenterna 
upplever att ensamma funktionsnedsatta barn således inte får denna draghjälp in i andra 
system.  Utifrån respondenternas uttalande är det möjligt att se att funktionsnedsatta barn med 
syskon får tillgång till ett större sociala nätverk än barn med funktionsnedsättning utan 
syskon. Systemteorin menar att anpassning inom systemet hela tiden måste ske efter inre och 
yttre krav för att det skall bestå (Forsberg & Wallmark, 2002). Respondenterna menar att 
syskonet ofta måste anpassa sig både till det funktionsnedsatta syskonet och att föräldrarna 
oftare i dessa familjer inte har lika mycket tid med bägge syskonen. För att syskonrelationen 
och familjesystemet skall kunna ha en jämvikt inom systemet tvingas syskonet kompensera 
genom att ge mer energi till systemet än de får tillbaka under rådande förhållanden.  Dock 
upplever respondenterna att det kan vara negativt om det syskonet anpassar sig så pass 
mycket att det inte ger utryck för sina egna behov av känslor. Det är möjligt att förstå att 
syskonets behov av kärlek och av att bli sedd inte minskas bara för att syskonet har en 
funktionsnedsättning. Syskonet har fortfarande behov av att få sina behov tillfredsställda från 
föräldrarna för att kunna utvecklas och må bra.  

Syskonrelationens påverkan utifrån olika funktionsnedsättningar 
Beroende på vilken funktionsnedsättning det ena syskonet har kan syskonrelationen påverkas 
och utvecklas olika. En respondent upplever att syskonrelationen inte behöver påverkas och 
mötas av svårigheter på det sätt som vuxna tror, om ena syskonet har en funktionsnedsättning. 
Upplevelsen är att barn ofta inte ser de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra 
hos sitt syskon, utan istället ser alla möjligheter och de positiva egenskaperna hos syskonet.  

Och då var det en pojke som sa – Ja, sa han, det är inte så farligt, han ser ju, han hör ju och han 
räknade upp allt som brodern kunde. Det tyckte jag var så häftigt att höra liksom. Inte det här som 
var svårt. Han hade ett ganska omfattande funktionshinder och rörelsehinder fast han pratade om 
det som han kunde göra. 

De flesta syskon är mycket stolta över sina funktionsnedsatta syskon och upplevs av 
respondenterna som arga på omgivningen för att de inte ser alla egenskaper som syskonet har, 
som syskonet är så stolt över. En respondent upplever att syskonrelationen inte påverkas av 
själva funktionsnedsättningen hos syskonet, utan det som påverkar är att syskonet får stå 
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tillbaka och ge mer utrymme för det funktionsnedsatta syskonet vad gäller tid och 
uppmärksamhet av föräldrarna. Känslan av att ha ett annorlunda syskon påverkar också 
syskonrelationen.  

Sen är det ju också det här med temat att ha syskon som är annorlunda. Sedan om det syns när man 
går ute på stan eller om det märks mer i kontakten, det spelar inte så stor roll. Det är upplevelsen 
av att man inte har en bror eller syster som inte är som alla andra. Det ämnet återkommer ju 
oavsett vilken diagnos. Det kan finnas många olika känslor, men även att man är stolt över sitt 
syskon, och att andra kanske inte ser de här delarna som man är så stolt över av sin bror eller 
syster. 

Upplevelsen hos de andra respondenterna är dock att om syskonet har en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, särskilt inom autismspektrum, kan relationens kvalitet påverkas. Detta 
eftersom denna funktionsnedsättning medför en svårighet hos syskonet att interagera och 
samspela och det sociala utbytet blir inte lika ömsesidigt. Det andra syskonet får således ta 
mycket stor hänsyn i syskonrelationen och anpassa sig till det funktionsnedsatta syskonet. I 
syskonrelationer där det ena syskonet har ett rörelsehinder blir inte samspelet och 
interaktionen påverkat på samma sätt. Det som kan påverka syskonrelationen är det 
funktionsnedsatta syskonets förmåga till att röra sig, vilket kan begränsa lek och andra fysiska 
aktiviteter. I syskonrelationer där ena syskonet har ett rörelsehinder upplever respondenterna 
inte att funktionsnedsättningen behöver påverka den kommunikationen såsom det gör om 
funktionsnedsättningen är inom autismspektrum. Respondenterna upplever att 
kommunikationen och samspelet upplevs som svårare av syskonen eftersom de inte kan 
påverka eller bygga upp kontakten med sitt syskon. Sammanfattningsvis skiljer sig 
syskonrelationerna åt om ena syskonet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller om 
det har ett rörelsehinder 

Känslomässiga utbytet är det man inte riktigt kan, inom vårt team tycker jag man märker det mer 
när det gäller autismspektrum. Det beror ju på att det är just de sakerna som man har svårt med när 
man har diagnos inom autismspektrum socialt och känslomässigt utbyte och det är klart att det blir 
svårare då. När man inte kan det och när man har det som sitt funktionshinder. Jo, men det tycker 
jag nog att en del beskriver. De säger att det är så jobbigt för man får aldrig något svar, jag kan inte 
leka med honom, jag vet inte vad han vill för någonting. Han tittar inte på mig!  Att man kan 
känna sorg över det. 

En individ kan av omgivningen anses och stämplas som avvikande om den på något sätt står 
utanför det som anses vara normalt (Johansson & Lalander, 2010). Det kan exempelvis handla 
om att ha fysiska uttryck som skiljer sig från många andra och således anses som avvikande 
(Johansson & Lalander, 2010). En respondent upplever att det inte är funktionsnedsättningen i 
sig som utgör ett problem i syskonrelationen utan det är känslan hos syskonet av att ha ett 
annorlunda syskon. Det är möjligt att förstå att denna känsla finns hos syskonen och att det 
påverkar syskonrelationen, då många i omgivning kan se syskonet som avvikande på grund av 
sin funktionsnedsättning. Det skulle kunna leda till att syskonet blir ännu mer beskyddande 
över sitt funktionsnedsatta syskon, för att skydda det från eventuella destruktiva attityder och 
reaktioner från omgivningen. Vidare skulle det vara möjligt att förstå att syskonen själva kan 
vara rädda för att omgivningen även ska se dem som avvikande, på grund av sitt syskons 
funktionsnedsättning, och för vilka konsekvenser det kan medföra. Sociala representationer 
handlar om att omgivningen kategoriserar andra individer och tilldelar dem egenskaper endast 
grundat på deras egna tankar och kunskaper. Omgivningen ser inte individen och dennes 
kapacitet utan bara sin egen bild av vem individen skall vara (Johansson & Lalander, 2010). 
Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till att syskon är arga på omgivningen för att de 
inte ser alla positiva saker hos det funktionsnedsatta syskonet. Detta kan bero på att 
omgivningen har en bild av hur individer med funktionsnedsättning är och bedömer dessa 
individer utifrån ett eventuellt avvikande utseende eller beteende. Utifrån att omgivningen 
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bara ser till de yttre avvikelserna och inte personen, och ser således inte det funktionsnedsatta 
syskonet på samma sätt som syskonet gör. Syskonet ser bortanför funktionsnedsättningen 
vilket ger möjligheten att se de positiva egenskaperna som syskonet kan ha.  

Systemteori är uppbyggt kring de olika system i vilka individen tillhör. De stora system i 
vilka individen ingår är till exempelvis som samhällsmedborgare. I det stora systemet inryms 
sedan olika mindre system vilka kan brytas ner i mindre delar och subsystem. Ett delsystem 
kan vara individen i skola, arbete och de mindre subsystem ryms inom släkt och familj 
(Forsberg och Wallmark, 2002). Syskon med kroppsliga och neuropsykiska 
funktionsnedsättningar kan ha större svårigheter i att följa med syskonet på olika 
samhällsaktiviteter, vilket kan minska syskonens möjligheter att delta tillsammans under 
samma förutsättningar.  Dock upplever respondenterna mest att detta är svårigheten i 
syskonrelationerna där ena syskonet har fysisk funktionsnedsättning, medan kommunikation 
och samspel är den huvudsakliga svårigheten i syskonrelationer där ena syskonet har en 
funktionsnedsättning inom autismspektrum. Även Gotthard (2007) och Dahlgren (2011) 
menar att för en individ som har autism är det svårt att samspela och kommunicera med andra 
individer. Även förmågan till fantasi och således lek är mycket begränsad.  Det är utifrån detta 
möjligt att förstå på vilket sätt syskonrelationen kan påverkas olika beroende på vilken 
funktionsnedsättning det ena syskonet har. Detta eftersom syskonen inte kan ha ett ömsesidigt 
socialt utbyte med varandra om ena syskonet har till exempel autism, vilket de fortfarande kan 
ha om syskonet istället har en fysisk funktionsnedsättning. Detta kan betyda att de som har 
syskon inom autismspektrum har en mindre möjlighet att få råd av olika slag eller till 
exempelvis kan få dela med sig av sina känslor, tankar och upplevelser. Syskonets möjlighet 
till att utveckla färdigheter genom syskonrelationen, till exempel konflikthantering, kan också 
vara begränsad, eftersom individer inom autismspektrum kan ha svårt med samspel och 
kommunikation. Förutsättningen för att kunna bygga upp en nära syskonrelation kan därmed 
vara beroende av typ av funktionsnedsättning.  

Diskussion 
Syftet i denna studie har varit att undersöka hur personal på Barn- och ungdomshabiliteringen 
utifrån sin profession upplever syskonrelationer och syskonrelationer i de familjer där det ena 
syskonet har en funktionsnedsättning.  

Den första frågeställningen var att undersöka på vilket sätt personal på Barn- och 
ungdomshabiliteringen upplever att syskonrelationen påverkas av att ena syskonet har en 
funktionsnedsättning. Sammantaget visar resultatet av vår studie att syskonrelationer är 
mycket betydelsefulla för barn oavsett om något syskon har en funktionsnedsättning eller inte. 
Personalen upplever dock inte att det är en så stor skillnad mellan syskonrelationer och 
syskonrelationer i vilka ena syskonet har en funktionsnedsättning. Personalen upplevde inte 
att syskonen utan funktionsnedsättning bara såg en massa svårigheter hos sitt 
funktionsnedsatta syskon, utan såg syskonet som en individ med olika egenskaper, vilka 
kunde vara både bra och dåliga. Det som skiljer sig mest är att syskonrollerna kan se 
annorlunda ut, då syskonet utan funktionsnedsättning har benägenhet att ta på sig ett större 
ansvar än vad det vanligtvis skulle ha gjort i syskonrelationen. Detta är även något som 
diskuteras i tidigare forskning. Studier visar att syskonrelationen kan påverkas negativt om det 
friska syskonet får ta på sig ett alltför stort ansvar (Dellve, 2009), men kan också känna en 
viss glädje av att få ta lite ansvar och hjälpa sitt funktionsnedsatta syskon (Mophosho, 
Widdows & Gomez, 2010; Stoneman, 2001). En utmärkande upplevelse i resultatet var att 
syskonens omsorger av sitt funktionsnedsatta syskon kan hämma det funktionsnedsatta 
syskonets självständighet och således dess möjlighet till att utvecklas. Enligt George 
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Alexander Kelly (1905-1967) är det viktigt för en individ att skaffa sig erfarenheter genom 
händelser och utifrån dessa händelser införskaffa egna tolkningar. Dessa tolkningar ger 
individen struktur och mening, individen har behov av att skapa sig egen tolkning utifrån egna 
upplevelser och förståelse om omvärlden (Helleday & Berg Wikander, 2007). Detta skulle 
kunna tolkas som att syskonets omsorger kan hindra det funktionsnedsatta syskonet att få 
egna upplevelser och erfarenheter att tolka omvärlden. Eftersom det funktionsnedsatta 
syskonet kanske inte får möjlighet till att skaffa egna erfarenheter kan det bli hämmat i sin 
utveckling och identitet. Resultatet är intressant då vi inte funnit liknande resultat i de 
forskningsstudier som bearbetats. Resultatet av vår studie tyder även på att syskonrelationen 
kan vara av stor vikt för det funktionsnedsatta syskonets sociala kontakter utanför familjen. 
Syskonets kontakter kan vara avgörande för det funktionsnedsatta syskonet att få tillgång till 
ett större nätverk, till exempelvis kompisar.  Det är också intressant då vår upplevelse är att 
både forskningen och intervjupersonerna beskriver syskonrelationer utifrån syskonet utan 
funktionsnedsättnings perspektiv. Det som vi kommit fram till i denna studie är att det är av 
stor vikt att se till syskonrelationen utifrån båda syskonens perspektiv och att arbeta för att 
främja en god syskonrelation.  

Den andra frågeställningen i denna studie var att undersöka vad personal på barn- och 
ungdomshabiliteringen upplever kan försvåra syskonrelationer när ena syskonet har en 
funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis visar resultatet att syskonet ofta måste anpassa sig 
i syskonrelationen efter det funktionsnedsatta syskonet vilket kan hindra dess möjlighet till att 
uttrycka sina känslor och behov. Detta är något som kan vara en svårighet inom 
syskonrelationen. En annan faktor som kan försvåra syskonrelationen är att syskonet inte 
alltid delar samma syn som omgivningen och inte lägger samma vikt vid 
funktionsnedsättningen hos syskonet. Eftersom omgivningen lägger större vikt vid 
funktionsnedsättningen hos ena syskonet kan syskonet få lägga mycket energi på att 
upprätthålla sin bild av syskonrelationen. Forskning visar att syskon till barn med 
funktionsnedsättning oftast inte vill ändra på något hos sitt funktionsnedsatta syskon (Burke, 
2010). Det är också av vikt att syskonet får kunskap om sitt syskons funktionsnedsättning för 
att minska svårigheter vid exempelvis samspel, omvårdnad och för att minska oro för det 
funktionsnedsatta syskonet. Forskning har visat att kunskap hos de syskonen om syskonets 
funktionsnedsättning och möjlighet till att utveckla hanteringsstrategier är gynnande för 
syskonrelationen (se exempelvis Gillberg, 1999; Dellve, 2009; Granat, Nordgren, Cleve & 
Rein, 2008). Syskonet måste anpassa sig till syskonets funktionsnedsättning för att kunna 
upprätthålla relationen. Dock anser vi att det ändå är viktigt att båda syskonen får utrymme 
för att uttrycka sina känslor och få sina behov tillgodosedda, både inom och utanför 
syskonrelationen. För att undvika stigmatisering av funktionsnedsättningar skulle ökad 
information till samhället om detta behövas. Detta skulle underlätta för funktionsnedsatta och 
deras familjer i den sociala gemenskapen i samhället. Det skulle kunna underlätta syskonens 
vardag om de slapp lägga energi på att oroa sig vad omgivningen, exempelvis kamrater, 
tycker om deras syskon och familj.  

Den tredje frågeställningen i denna studie var att undersöka på vilket sätt personal på barn-
och ungdomshabiliteringen upplever att olika funktionsnedsättningar har betydelse för 
syskonrelationen. Sammantaget visar resultatet att den största skillnaden finns i 
syskonrelationer där ena syskonet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och det som 
varit mest utmärkande är syskonrelationer där syskonets funktionsnedsättning är inom 
autismspektrum. Detta på grund av att funktionsnedsättningen medför en svårighet i att 
kommunicera och interagera med andra människor, vilket således försvårar samspelet mellan 
syskonen i relationen. Dessa svårigheter uppkommer när barnen försöker leka med varandra 
och i andra vardagssituationer. Syskonet får ta mycket stor hänsyn i dessa syskonrelationer. 
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Studier visar liknande resultat, att syskonrelationen och den sociala interaktionen kan 
försvåras om ena syskonet har autism och att det kan vara svårt för det friska syskonet att 
förstå sig på sitt funktionsnedsattas syskons sätt att interagera på (Ferraioli & Harris, 2010). 
Då syskonet har ett rörelsehinder eller annan fysisk funktionsnedsättning påverkas inte 
samspelet i syskonrelationen på samma sätt, utan samspelet fungerar som vid andra 
syskonrelationer. Det som påverkar syskonrelationen är att syskonen inte alltid kan göra 
samma saker utan får anpassa sin lek efter syskonets fysiska funktionsnedsättning. 
Forskningen visar att syskonrelationer där ena syskonet har en fysisk funktionsnedsättning 
inte påverkar så mycket, och att syskonen uppskattar att leka med sitt funktionsnedsatta 
syskon, och ser sitt syskon som en kompis. Syskonet får ta en mer ansvarstagande roll 
(Mophosho, Widdows & Gomez, 2010). Det är av stor vikt att syskonet kan få hjälp med 
verktyg som underlättar kommunikationen om syskonet har en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, vilket vi tror underlättar syskonets förståelse till att relationen inte alltid 
kan fungera som i andra syskonrelationer. Detta för att minska den frustration som syskonet 
kan uppleva, att inte kunna kommunicera eller samspela som i en förväntad syskonrelation. Vi 
finner att syskon till fysiskt funktionsnedsatta barn möjligen skulle kunna känna sig mer 
uttittade och annorlunda sedda utifrån omgivningen. Det skulle därför, med återkoppling till 
tidigare resonemang kring kunskap om funktionsnedsättning, kunna vara av betydelse om det 
i samhället finns mer kunskap. Detta för att minska stigmatiseringen kring 
funktionsnedsättning. Vi tycker att det är viktigt att framhålla att i syskonrelationer där det 
finns en funktionsnedsättning, oavsett typ av funktionsnedsättning, känner syskon samma 
kärlek och stolthet över sitt syskon som i en förväntad syskonrelation.  

Inom socialt arbete finner vi att det skulle vara av största vikt att öka kunskapen kring 
syskonrelationer och specifikt i syskonrelationer där det finns en funktionsnedsättning. 
Syskonrelationer i vilka det finns en funktionsnedsättning kan vara i behov av större 
hjälpinsatser från samhället för att kunna utvecklas till en god relation mellan syskonen. Detta 
eftersom att syskonrelationer, både med och utan funktionsnedsättning, är av stor vikt för 
barn.  

Förslag på vidare forskning 
I denna studie har syftet varit att undersöka syskonrelationer, specifikt när ena syskonet har en 
funktionsnedsättning. Vår upplevelse är dock att resultatet som framkom till stor del ändå var 
specifikt inriktat på det syskon utan funktionsnedsättnings perspektiv. Det skulle i framtida 
forskning vara intressant att specifikt undersöka betydelsen syskonrelationen utifrån det 
funktionsnedsatta barnets perspektiv, för att bland annat kunna underlätta syskonrelationen för 
båda barnen och deras familjer. Även för att kunna öka kunskapen i samhället kring 
syskonrelationer där det finns syskon med funktionsnedsättning.  
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Bilaga 1 
 

Följebrev 

Hej! Vi är två studenter från Örebro universitet, varav ena läser på socionomprogrammet och 
den andra är färdigutbildad behandlingsassistent men läser nu Socialt arbete C som en 
påbyggnads-kurs. I denna kurs ingår det att skriva en c-uppsats på 15 hp. Ämnet vi valt för 
vår uppsats är att studera hur relationen mellan syskon påverkas av att ett syskon har en 
funktionsnedsättning. Vi är intresserade av att ta del av din upplevelse kring de följande 
beskrivande temana. Intervjuguiden är indelad i tre teman. Det första temat handlar om den 
normala syskonrelationen och dess betydelse. Det andra temat handlar om 
funktionsnedsättningens betydelse i en syskonrelation och det tredje temat handlar om vilka 
skillnader som kan finnas i syskonrelationen beroende på olika funktionsnedsättningar.  

Intervjuerna kommer att spelas in efter samtycke.  Det inspelade materialet från intervjuerna 
kommer sedan att förstöras och endast vi kommer att ha tillgång till materialet från 
intervjuerna. Du kommer att vara anonym och får närsomhelst avsluta din medverkan.  

Tack för att ni vill medverka! / Jennifer & Suzanna 

Jennifer John 076- 8415632 jenjoh102@gmail.com 

Suzanna Vanberg 070-5875372 siv20092009@live.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 

 Ålder? 
 Vad har personalen för utbildning och vilka är deras nuvarande positioner/roller i 

deras arbete?  
 Vilka tidigare arbetserfarenheter har personalen? 
 Hur ser personalens kunskapsläge ut kring syskonrelationer?  
 På vilket sätt kommer personalen i kontakt med syskonen?  

 

Syskonrelationer 

 Beskriv gärna vad du upplever är en god syskonrelation 

 Kan du beskriva hur du upplever en syskonrelations betydelse i ett livsperspektiv?  

 

Syskonrelationer och funktionsnedsättning 

 Kan du beskriva vilken betydelse du upplever att syskonrelationen har mellan de 
syskon du möter i ditt arbete? 

 Kan du berätta om dina upplevelser av hur syskonrelationen påverkas av det ena 
syskonets funktionsnedsättning?  

 Kan du beskriva hur du upplever betydelsen av familjesammansättningen för 
syskonrelationen? 

 Beskriv gärna din upplevelse av positiva konsekvenser för syskonrelationen när det 
ena syskonet har en funktionsnedsättning 

 Kan du beskriva dina upplevelser av vilka svårigheter det kan finnas i en 
syskonrelation då ena syskonet har en funktionsnedsättning? 

 Kan du beskriva hur du upplever att det sociala och känslomässiga utbytet kan 
försvåras i syskonrelationen på grund av det ena syskonets funktionsnedsättning?  

 

Syskonrelationer och skillnad i funktionsnedsättning 
 

 Kan du beskriva dina upplevelser av hur olika funktionsnedsättningar kan påverka 
syskonrelationen? 

 Kan du beskriva dina upplevelser av de svårigheter som kan finnas i syskonrelationen 
om det ena syskonet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning respektive andra 
funktionsnedsättningar (exempelvis utvecklingsstörning, rörelsehinder)?  
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 Kan du beskriva hur du upplever syskonens tankar kring sin syskonrelation i ett 
långtidsperspektiv?  

 


