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Sammanfattning 
När ett barn i en flerbarnsfamilj blir diagnostiserad med en funktionsnedsättning 
påverkar det inte bara barnet i sig, utan även resterande familj. Föräldrarna måste 
anpassa sina vardagliga rutiner efter barnet, och syskon kan ibland känna att de inte 
får lika mycket uppmärksamhet. Tidigare forskning visar att syskonrelationen till 
barnet med funktionsnedsättning påverkas negativt när uppmärksamheten från 
föräldrarna skiljer sig mellan barnen.  
 Syftet med studien är att beskriva och söka förståelse kring sex vuxna syskons 
upplevelser av att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning, samt hur det 
påverkat uppväxten och relationerna till barndomsfamiljen. Studien genomfördes via 
kvalitativ metod och är baserad på intervjuer från sex informanter där samtliga vuxit 
upp med ett syskon som diagnostiserats med funktionsnedsättningen autism eller 
Downs syndrom. Resultatet har teoretiskt analyserats med hjälp av systemteori, 
anknytningsteori och begreppet syskonrelationer.  
 Studien visar att syskonens upplevelser skiljer sig åt beroende på placering i 
syskonskaran, antal syskon och uppmärksamhet från föräldrarna. Samtliga 
informanter upplevde skillnad på hur föräldrarna fördelat sin tid och uppmärksamhet 
på syskonen, dock på olika sätt. De flesta upplevde en känsla av ensamhet i vissa 
stunder och avundsjuka gentemot personen med funktionsnedsättning, medan övriga 
hade förståelse för särbehandlingen. Studien visar att syskonets 
anknytningserfarenheter och sammanhållning i familjen, påverkar relationerna till 
personen med funktionsnedsättning, föräldrarna samt övriga syskon. 
 
Nyckelord; Syskon, funktionsnedsättning, barndom, familj, relationer, autism, 
Downs syndrom 
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Abstract 
When a person in a multi- child family is diagnosed with a disability, does it not only 
affect the individual itself, but also the remaining family. Parents must adapt their 
daily routines around the child, and other siblings may sometimes feel that they do not 
get as much attention. Previous research shows that sibling relationship to the child 
with a disability is adversely affected when the attention of the parents differ between 
the children. 
 The aim of the study was to describe and seek understanding about six adult 
siblings' experiences of growing up with a sibling with a disability, and how it has 
affected the childhood and relationship with the family. The study was conducted via 
qualitative method and is based on interviews from six informants, where all has 
grown up with a sibling diagnosed with either autism or Down’s syndrome. The 
empirical data were analyzed using systems theory, attachment theory and the concept 
sibling relationships. 
 The study shows that the experiences of the siblings differ depending on the age 
placement of siblings, number of siblings and attention from their parents. All 
informants felt a difference on how the parents divided their time and attention to the 
siblings, but in different ways. Most of the informants experienced a sense of 
loneliness in some moments and envy towards the other sibling, while the other had 
an understanding of the attention differences. The study shows that parents' distribute 
of attention and the coherence in the family, affects the siblings’ relationships to the 
person with disabilities, parents and other siblings. 
 
Keywords; Sibling, disability, childhood, family, relationships, autism, Down’s 
syndrome 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Historiskt har mycket förändrats kring personer med funktionsnedsättningars 
livssituation. Dessa personer har genom årens lopp både varit exkluderade och 
utestängda från samhället då de ansågs vara avvikande. Fram till 1960-talet ansågs 
psykiska och fysiska svagheter samt begränsningar hos individen vara anledningen till 
svårigheterna att leva ett liv som andra (prop. 1999/2000:79, s. 11). 
 Som tidigare nämnt har mycket förändrats och utvecklats till det bättre för personer 
med funktionsnedsättningar. År 1866 öppnades den första skolan och boendet för 
barn med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, som på den tiden kallades för 
sinnesslöa, i Göteborg. Ett antal år senare bildades ”föreningen för sinnesslöa barns 
vård” som öppnade skolor och anstalter för utvecklingsstörda personer runt om i 
Sverige (Grunewald, 2011, s. 259). På 1900-talet infördes bland annat lagar om 
äktenskapsförbud och sterilisering för sinnesslöa. Den som ansågs som inkapabel att 
lämna samtycke till sterilisering, kunde steriliseras utan dess vilja (Grunewald, 2011, 
s. 260).  
 År 1942 fanns det ca 150 skolhem och anstalter för personer med 
funktionsnedsättning i Sverige. Under 1960-talet ökade uppmärksamheten och 
medvetenheten i den samhällspolitiska debatten om att samhälls- och människosynen 
för personer med funktionsnedsättning måste förändras, samt att fokus måste fästas på 
de svårigheter och problem samhällets utformning medförde för personer med 
funktionsnedsättning, t.ex. för personer med utvecklingsstörning (prop. 1999/2000:79, 
s. 11).  
 Den första lagstiftningen som kom för personer med utvecklingsstörning kom 
1944, och sedan dess har det skett en ständig utveckling. Idag finns Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (1993:287) [LSS] som innefattar bestämmelser om 
insatser för särskilt stöd och service åt bland annat personer med utvecklingsstörning, 
autism och autismliknande tillstånd. Enligt LSS (2010:480) 9 § har personerna bland 
annat rätt till rådgivning, personlig assistent eller ekonomisk stöd, ledsagarservice, 
kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, boende i 
familjehem eller bostad med särskild service, samt daglig verksamhet. Avlösarservice 
och korttidsvistelse utanför hemmet kan även ses som stöd för föräldrarna och 
syskonen. 
 Tidigare var det vanligt att barn med funktionsnedsättning placerades på olika 
institutioner. Sedan 1979-talet och fram till idag finns i samhället en syn på att dessa 
personer har rätt att växa upp hemma med sina biologiska familjer som kan få stöd 
från samhället (Grunewald, 2011, s. 146). Utvecklingen har gått från att familjer med 
funktionshindrade barn hade begränsade möjligheter till stöd och hjälp i vardagen, till 
ett samhällsstöd för att kunna leva ett självständigt liv.   
 Att en familjemedlem växer upp med funktionsnedsättning påverkar hela familjens 
livssituation. Hur mycket det drabbar familjen beror på hur omfattande 
funktionsnedsättningen är, och oftast blir familjen beroende av samhällets stöd 
(Claesson Bernehäll, 2004, s. 3). Tidigare forskning visar att familjer till personer 
med funktionsnedsättning upplever att det råder brist på det stöd som finns tillgängligt 
i samhället. Syftet med samhällsstöd är att familjer med barn med 
funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv tillsammans med liknande villkor som 
andra familjer gör (Claesson Bernehäll, 2004, s. 80). Forskningen visade att 
familjerna behöver stöd i form av avlösning för att kunna få mer tid till övriga 
familjen. Tidigare forskning har även visat att särbehandling av syskon med 
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funktionsnedsättning påverkar syskonrelationen negativt. Detta då syskon oftast ses 
som rivaler gällande föräldrarnas uppmärksamhet (Dellve, 2007, s. 12; Brody, 1998, 
s. 7). 
 
1.2. Problemformulering 
När en person i en flerbarnsfamilj blir diagnostiserad med en funktionsnedsättning 
påverkar det inte bara individen i sig, utan även resterande familj. Föräldrarna måste 
mer eller mindre prioritera sitt liv efter barnet med funktionsnedsättning (Claesson 
Bernehäll, 2004, s. 3). Detta kan i vissa fall medföra att de övriga barnen i familjen 
upplever brist på uppmärksamhet och ensamhet, då föräldrarna koncentrerar sig på 
barnet med funktionsnedsättning. Det är viktigt att belysa och uppmärksamma 
syskonens uppväxt och situation. Föräldrarna behöver stöd från samhället i form av 
avlösning och rådgivning, för att kunna spendera mer tid till övriga familjen 
(Claesson Bernehäll, 2004, s. 3). 
 Enligt tidigare forskning löper syskon till barn med autism och Downs syndrom 
högre risk att utveckla psykosociala problem (Fisman, 2000, s. 369). Socialtjänstlagen 
(2001:453) [SoL] 5 kap. 1 § beskriver att socialnämnden ska verka för att barn och 
ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden i nära samarbete med 
hemmen främja en allsidig personlighets– och social utveckling hos barn och 
ungdomar. Riskerar barnet eller ungdomen att utvecklas ogynnsamt ska 
socialnämnden erbjuda den vård och fostran som den unge behöver. Då tidigare 
forskning visar att syskon till barn med funktionsnedsättning löper högre risk att 
utveckla psykosociala problem är det viktigt belysa området (Fisman, 2000, s. 369). 
Enligt Dellve (2007, s. 12) får syskon till personer med funktionsnedsättning mindre 
uppmärksamhet av föräldrarna, vilket kan påverka syskonens självkänsla då de mäter 
sin självkänsla genom att jämföra sig med varandra.  
 Studien är relevant för socialt arbete med hänsyn till familjens behov av stöd från 
samhället. Inom socialt arbete kan socialarbetaren träffa de olika 
familjemedlemmarna genom stöd i skolan, inom barnhabiliteringen som kurator, eller 
som LSS-handläggare. 
 
1.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och söka förståelse kring sex vuxna syskons 
upplevelser av att växa upp med ett syskon som diagnostiserats med 
funktionsnedsättning, samt hur det påverkat uppväxten och relationerna till 
barndomsfamiljen. 
 
1.4. Frågeställningar 
För att besvara syftet kommer följande frågeställningar att besvaras; 

Ø Hur beskriver den vuxne personen sin uppväxt tillsammans med syskonet med 
funktionsnedsättning? 

Ø Hur påverkades den vuxne personens relation till barndomsfamiljen under 
uppväxten? 
 

1.5. Centrala begrepp 
I detta avsnitt beskrivs de funktionsnedsättningar som har relevans för denna studie. 
 
Autism; En person med autism har en störning i hjärnans funktioner som antingen är 
medfött eller en tidigt diagnostiserad utvecklingsstörning (Utholm, 2003, s. 113). 
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Personer med autism har allvarliga språk-och kommunikationssvårigheter, stora 
svårigheter med social interaktion och en beteendestörning (Utholm, 2003, s. 116). 
 
Downs syndrom; Downs syndrom är en utvecklingsstörning som uppkommer vid 
kromosomrubbning (Utholm, 2003, 78). Kromosomskadan innebär att personen har 
svårt att förstå och lära sig saker, däremot med rätt stöd och stimulans kan personer 
med syndromet utvecklas mycket. Som barn går man oftast i särskoleklass med extra 
hjälp av assistent (Olsson & Olsson, 2010, s. 41).   
 
Funktionsnedsättning; Funktionsnedsättning är en medfödd eller förvärvad skada, 
samt en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En person 
med funktionsnedsättning har begränsade möjligheter att delta i samhällslivet på 
samma sätt som andra (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Socialstyrelsen används också 
begreppet funktionshinder för personer med begränsade möjligheter att delta i ett 
samhällsliv. I denna studie används genomgående begreppet funktionsnedsättning. 
 
2. Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning som anses vara relevant för studien. De 
olika avsnitt som tas upp handlar om familjens vardagssituation, vad forskning säger 
om familjerelationerna, samt hur det påverkar en individ att växa upp med ett syskon 
som har en funktionsnedsättning.  
   
2.1. Funktionsnedsättning inom familjen 
När en familjemedlem har en funktionsnedsättning påverkar det hela familjens 
livssituation då de måste anpassa sig efter omständigheterna. Hur mycket det drabbar 
familjen beror helt på hur omfattande funktionsnedsättningen är. Familjen kan även 
vara i behov av samhällets stöd under en lång period, till skillnad från andra familjer 
som kan hantera sin vardagssituation på ett mer självständigt sätt (Claesson Bernehäll, 
2004, s. 3). I denna forskning har tre studier sammanställts med avsikt att studera hur 
familjer som har ett barn med någon typ av funktionsnedsättning upplever stöd i sin 
vardag. I forskningen framkom att det råder brist på det stöd som finns tillgänglig för 
dessa familjer. Många familjer kände sig misstrodda när de sökte stöd, samt att 
tillgång till information om stöd var bristfällig. Det framkom även att föräldrarna 
ansåg att de fick kämpa själva med att få det stöd de behövde, och att 
kommunikationen med myndigheterna inte var den bästa. Att föräldrarna blev nekade 
stöd på grund av personalbrist var också något författaren tog upp i avhandlingen 
(Claesson Bernehäll, 2004, s. 53).  
 Syftet med samhällsstöd är att familjer med barn med funktionsnedsättning ska 
kunna leva sitt liv tillsammans, på liknande villkor som andra familjer gör. Även om 
varje familjs livssituation ser olika ut, kom författaren fram till att det råder brist vid 
samordning av olika insatser i samhället för familjer som behöver extra stöd. Det 
familjerna behöver är bland annat avlösning, mer tid till övriga familjen samt att 
snabbt kunna få tillgång till stöd vid uppkomst av sjukdom (Claesson Bernehäll, 
2004, s. 80). 
 
2.2. Att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning 
2.2.1. Syskonrelationer 
Dellve (2009, s. 25-37) har i sin studie sammanställt 38 tidigare studier om syskon till 
personer med funktionsnedsättning som genomförts mellan 1978-2005. Det är vanligt 
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att syskonrelationer i allmänhet kan påverka individens identitet och sociala förmåga. 
I studierna framkommer att barnets relation till sitt syskon med funktionsnedsättning 
är omsorgsfull och positiv, samt att den utvecklas till det bättre med åren. Insatser 
med fokus på samspelet mellan syskonet har visat sig främja syskonrelationen. Andra 
faktorer som har visat sig påverka syskonrelationen är bl.a. familjeförhållanden, 
barnets mognad, hanteringsstrategier samt rådande normer i omgivningen (Dellve, 
2009, s. 26).  
 En studie vars syfte är att förstå den inverkan autism har på syskonrelationen är 
Ferraioli och Harris (2010, s. 50) forskning. Studien gick ut på att intervjua syskon till 
barn med autism för att förstå den inverkan som autism har i syskonrelation, och 
undersöka hur barnen påverkas samt ser på sitt syskons funktionsnedsättning. Deras 
slutsats är att syskonrelation inte påverkas av att den ena lider av autismspektrum 
syndrom. Däremot har liknande studier kommit fram till annat resultat. 
 Wood Rivers och Stoneman (2003, s. 383) belyser i sin studie att en faktor som 
påverkar syskonrelationen är familjekontexten. I deras studie deltog 50 amerikanska 
familjer med barn som har autism. Något som visade sig påverka syskonrelationen 
negativt var höga stress- och konfliktnivåer mellan föräldrarna i äktenskapet. Stöd 
från det sociala nätverket var en faktor som minskade de negativa konsekvenserna på 
syskonrelationen då stress- och konfliktnivån mellan föräldrarna var hög (Wood 
Rivers & Stoneman, 2003, s. 391). Även i Dellves (2009, s. 30) studie fann man ett 
samband mellan syskonrelationen och föräldrarnas välmående. Mår föräldrarna dåligt 
eller förekommer det dålig gemenskap och konflikter inom familjen, kan det ha en 
inverkan på syskonrelationen. För att förebygga negativa relationer bör det finnas en 
positiv relation, kunskap och kommunikation mellan föräldrarna och barnet gällande 
funktionsnedsättningen. 
 I Kaminsky och Deweys (2001, s. 399) studie deltog 90 ungdomar i åldrarna 8-18 
år tillsammans med en förälder. Forskarna studerade syskonrelationerna hos 
deltagarna och gjorde en jämförelse mellan syskon till barn med autism, syskon till ett 
barn med Downs syndrom, samt syskon till barn utan funktionsnedsättning. Det 
visade sig att syskon till barn med autism präglas av mindre intimitet, omvårdnad 
samt ansvar för sina syskon. Undersökningen visade även att syskon till barn med 
autism eller Downs syndrom rapporterade större beundran för deras syskon, samt 
mindre gräl och konkurrens i sina relationer till varandra. Att syskonrelationen till 
barnet med autism präglas på ett negativt sätt kan bero på att personer med autism 
ofta har sociala problem och svårt att samspela med andra. Detta hämmar i sin tur 
syskonrelationen (Karminsky & Deweys, 2001, s. 406).  
 Enligt Dellves (2007, s. 12) studie ses syskon oftast som rivaler gällande 
föräldrarnas uppmärksamhet. Syskon mäter sin självkänsla genom att jämföra med 
varandra. Något som Brody (1998, s. 7) framför i sin studie är att föräldrarnas 
särbehandling av syskon med funktionsnedsättning påverkar syskonrelationen 
negativt. Detta är även någon som Dellve (2007, s. 12) understryker i sin studie. 
Dellve skriver vidare att barnets relation till föräldrarna kan förändras genom de nya 
krav som tillkommer när familjen får en tillökning av barn. Oftast upplever äldre 
syskon att de får mindre uppmärksamhet, vilket kan hända när syskonet föds med en 
funktionsnedsättning.  
 
2.2.2 Uppväxtens inverkan på syskonet 
Personer som växer upp med syskon med funktionsnedsättning tar med sig olika 
erfarenheter från barndomen och utvecklar olika personliga egenskaper. Mognad, 
social kompetens, empatisk och osjälvisk är sådana egenskaper som syskonet kan 
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utveckla i framtiden (Dellve, 2009, s. 26).  I Dellves (2009, s. 29, 31) 
kunskapsöversikt nämns en svensk studie som visar att de flesta personer som har ett 
syskon med funktionsnedsättning mår bra. Informanterna från studien nämner även 
den kunskap och erfarenhet de har efter att de växt upp med sitt syskon. De påstår sig 
även ha en bättre förmåga att vara mer förstående mot andra.   
 En longitudinell studie gjordes tillsammans med 137 syskon till barn med autism, 
syskon till barn med Downs syndrom och syskon utan funktionsnedsättning. Syftet 
var att undersöka om syskon och föräldrar till barn med autism och Downs syndrom 
har större risk att få psykosociala problem. Studien visade att syskon till autistiska 
barn har betydligt svårare att anpassa sig till funktionsnedsättningen, i jämförelse med 
de andra grupperna. Även föräldrar till autistiska barn visar större tecken på ångest 
och andra psykosociala problem (Fisman, 2000, s. 369). 
 Rodger och Tooth (2004, s. 53) utförde en studie där fem vuxna syskon intervjuades 
om hur det var att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning, hur familjelivet 
såg ut, samt hur de hanterade sin livssituation. I studien framgick att familjens storlek var 
betydelsefull då de kunde stötta och fördela omvårdnadsrollen för sin syster mellan 
varandra. På så sätt fick familjemedlemmarna tid både för sig själva och tillsammans 
(Rodger & Tooth, 2004, s. 59-60). Även Dellve (2009, s. 31) nämner att större familjer, 
eller där åldersskillnaden i syskonskaran är stor, inte upplever en större känsla av 
omvårdnadsbörda då förväntningar på syskonen fördelas på fler personer.   
 I en annan studie intervjuades 50 ungdomar som är syskon till barn med 
funktionsnedsättning för att ta reda på hur dessa ungdomar upplevde sin livssituation. 
Syftet med studien var även att få förståelse för hur de hanterade detta. Det finns olika 
sätt för personer att hantera sitt syskons diagnos. Dessa strategier kan växla väldigt 
mycket under uppväxten, men oftast används en strategi mer än de andra (Dellve, 
2009, s. 42).  
 Det finns fyra olika strategier som syskon till barn med beteendeavvikelse kan 
använda sig av; sträva efter självständighet, balansera och avvakta, få förståelse eller 
axla ansvar.  
 Att sträva efter självständighet innebär att syskonets mål är att erövra sitt liv, fatta 
sina egna beslut och göra som man själv vill. Syskonet avstår från att anpassa sig till 
syskonet med funktionsnedsättning, frigör sig från alla krav och all omsorg, samt 
håller en distans från föräldrarnas åsikter i hemmet. Men att sträva efter 
självständighet kan syskonet uppleva som väldigt ensamt. Även en sorg över att inte 
ha en vanlig syskonrelation uppstår. Det är även vanligt att känna ett ointresse 
gentemot syskonets funktionsnedsättning, men även att känna ilska, besvikelse och 
orättvisa till syskonet (Dellve, 2007, s. 2-3). 
 Att balansera mellan kraven som finns i hemmet och avvakta en tid med sina egna 
livsmål är en strategi som innebär att man uppehåller en neutralitet och distans 
gentemot hela situationen. Syskonet undviker eventuella konflikter och 
konfrontationer med det andra syskonet. Det är vanligt att syskonet känner ett hinder i 
sitt egna sociala liv, men samtidigt är lojaliteten till familjen viktig. En viss 
försiktighet kring vem som får känna till syskonet med funktionsnedsättning uppstår 
då personen upplever att de antingen skäms eller vill försvara sitt syskon (Dellve, 
2007, s. 3). 
 En strategi som är vanlig bland syskon till personer med funktionsnedsättning, är 
strävan efter att få en större förståelse kring syskonets situation. Dessa personer 
uttrycker en stor empati för sitt syskon och upplever ett stöd från sina föräldrar. Det 
som är genomgående för strategin är att ingen skuld läggs på syskonet med 
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funktionsnedsättning, då det finns en förståelse kring att det inte är syskonets fel 
(Dellve, 2007, s. 3).  
 Den sista strategin är axla ansvar och det innebär att syskonet känner en stor 
omsorg för syskonet med funktionsnedsättning. Syskonet är beskyddande i sin roll, 
både i hemmet och i skolan. I vissa fall kan dessa syskon uppleva att de glömmer bort 
sig själva då de inte prioriterar sig själva i första hand (Dellve, 2007, s. 4). 
 
3. Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel redovisas de teoretiska perspektiv och begrepp som valts för att 
analysera intervjuresultatet. De teoretiska utgångspunkter som valts att tillämpas är 
systemteori, anknytningsteori och begreppet syskonrelation. 
 
3.1. Systemteori 
Systemteori är en teori som betonar helheten där människans utveckling och identitet 
påverkas i samspel med andra människor. Ett systemperspektiv innebär att få personer 
att komma in i den sociala ordningen som är inriktat på individens sociala nätverk. 
Detta för att uppnå en social förändring eller mål (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 27-
28). 
 Systemteorin beskriver olika system, som exempelvis delsystem/subsystem. Ett 
familjesystem är ett subsystem i släkt-och nätverkssystemet, som i sin tur är en del av 
större kulturella- och sociala system. I systemteorin ser man på helheten av ett socialt 
problem och inte delar av det sociala problemet. Man talar om att ”helheten är mer än 
summan av delarna”. När en förändring sker i en del av ett system, påverkas alla delar 
i systemet av det, som i sin tur förändrar hela systemet (Forsberg & Wallmark, 2002, 
s. 29). Schodt och Egeland (1994, s. 129) menar att för att förstå hur en familj 
fungerar måste de enskilda medlemmarna analyseras för sig, och för att förstå de 
enskilda medlemmarna måste hela familjestrukturen analyseras. 
 När förändringen sker, i form av tillökning i familjen, försöker systemet att 
återställa sig och sträva efter homeostas, dvs. jämvikt. Hur systemet möter olika 
avvikelser varierar beroende på hur slutet eller öppet familjens system är. En familj 
som utgörs av ett slutet system är stela och fasta i sina roller, och har således svårare 
för anpassning till förändringar. Medan familjer med ett öppet system har lättare att 
anpassa sig efter förändringar och avvikelser (Hwang & Nilsson, 2011, s. 121). För att 
kunna uppnå den eftersträvade homeostasen, är det viktigt att samtliga 
familjemedlemmar är medvetna om de förändringar som sker, och vad förändringarna 
innebär. Det kräver även att samtliga bär med sig en ömsesidighet och strävar mot 
samma mål (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 36-37). 
 För att systemet ska överleva, måste den ständigt anpassa sig till de inre och yttre 
kraven (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 30). 
 
3.2. Anknytningsteori 
Anknytningsteorin betraktar tendensen att knyta känslomässiga och intima band till 
särskilda individer. Anknytning till föräldrar sker under spädbarnstiden och 
barndomen då föräldrarna förväntas ge tröst, skydd och stöd till barnen. I början sker 
kommunikationen mellan föräldrarna och spädbarnet genom beteenden och 
känslomässiga uttryck men kompletteras i framtiden med språk. Däremot kommer 
den känslomässigt förmedlade kommunikationen alltid att vara ett viktigt inslag i 
framtida intima relationer (Bowlby, 2010, s. 146). 
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 Anknytningsteorin lägger vikt på det starka inflytande föräldrarna har på barnets 
utveckling. Dock kan ett barn skapa emotionella band till fler personer under sina 
första levnadsår. Får barnet en bekräftelse från anknytningspersonen blir även denna 
person en trygg bas för barnet (Bowlby, 2010, s. 145-146). Enligt Bowlby (ref. av 
Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2008, s. 57) kan ett barn 
utveckla anknytningsrelationer till tre till fem personer under sin uppväxt. Dessa 
personer brukar vara föräldrar, syskon, mor-och farföräldrar eller andra personer i 
omgivningen. 
 Bowlby (2010, s. 149) tar upp tre olika huvudmönster för anknytning. Det första 
mönstret är trygg anknytning där individen känner förtroende till att föräldrarna finns 
tillgängliga vid eventuella svåra situationer eller faror. Individen kommer då våga 
utforska världen på egen hand. Detta mönster främjas av att föräldrarna är 
kärleksfulla, lyhörda och lättillgängliga för barnet. 
 Det andra mönstret är otrygg, ambivalent och motspänstig anknytning, där 
individen är osäker på om föräldrarna är lättillgängliga vid behov av hjälp. Barnets 
osäkerhet gör att det ofta är efterhängsen och rädd för att utforska världen. Mönstret 
främjas av att föräldrarna ibland är tillgängliga för barnet och ibland inte. Främjande 
för mönstret är att föräldrarna använder sig av kontrollmedel i form av hot om 
övergivande (Bowlby, 2010, s. 149-150). 
 Det sista mönstret är otrygg undvikande anknytning. Det innebär att individen tror 
att han kommer bli bortstött av sina föräldrar istället för att få ett hjälpsamt gensvar 
vid uppsökande av omvårdnad. En sådan person strävar efter att bli emotionellt 
självtillräcklig och försöker leva sitt liv utan stöd och kärlek. Detta mönster främjas 
då modern konsekvent avvisat sitt barn vid uppsökande av tröst och skydd hos henne 
(Bowlby, 2010, s. 150).  
 De anknytningserfarenheter barnet bär med sig från tidigare upplevelser har en 
inverkan på barnets relationsskapande senare i framtiden. Positiva 
anknytningserfarenheter kan få individen att utveckla en social personlighet som har 
lätt att skapa nya relationer. Men om barnet istället upplever brist på 
anknytningserfarenhet kan det påverka individen på så sätt att det bli svårare att skapa 
relationer till andra människor samt känna empati till andra (Bowlby, 2010, s. 145-
146). 
 
3.3. Syskonrelation 
Syskonets roll i familjen kan variera från kultur till kultur. I vissa kulturer är det 
vanligt att det äldsta syskon tar huvudansvaret för det yngre syskonet i familjen 
(Hwang & Nilsson, 2011, s. 234). 
 Förstfödda syskon får oftast mer uppmärksamhet av sina föräldrar när de är 
ensamma med dem. När en tillökning sker i familjen brukar det äldsta syskonet ofta 
reagera negativt. Det uppstår en rivalitet mellan syskonen, då det yngre barnet får 
mest uppmärksamhet av föräldrarna. Proportionen för hur mycket ett syskon får 
spendera ensamma med sina föräldrar avgör hur stark rivaliteten mellan syskonen 
blir, samt om de upplever att de blir orättvist behandlade eller inte. Däremot är det 
inte den bristande uppmärksamheten som utlöser barnets negativa beteende, utan det 
är den bristande balansen mellan uppmärksamheten av syskonen (Hwang & Nilsson, 
2011, s. 234). 
 När ett barn blir äldre, ungefär i sex års ålder, minskar aggressionen och 
rivaliteten, då deras förmåga att sätta sig in i andras perspektiv blir större. Relationen 
mellan syskon påverkas inte längre av föräldrarnas uppmärksamhet, utan orsaken till 
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konflikter uppstår när syskonen behandlas olika av föräldrarna (Hwang & Nilsson, 
2011, s. 235). 
 Syskon till barn med funktionsnedsättning förhåller sig till sitt syskon och tar ofta 
på sig större ansvar. Det är även vanligt att de tar på sig huvudansvaret när föräldrarna 
inte är närvarande (Möller & Nyman, 2003, s. 161). Att syskonen väljer att ta på sig 
det ansvaret beror inte alltid på föräldrarnas begäran, utan det är syskonets egen 
tolkning av sin roll i familjen. Hur syskonet påverkas av att växa upp med ett syskon 
med funktionsnedsättning kan variera från att somliga blir skötsamma både i hemmet 
och i skolan, till att andra upplever nedstämdhet och depression (Olsson & Olsson, 
2010, s. 22).  
 Personer med funktionsnedsättning kan upplevas som en börda för sitt syskon. Det 
är även vanligt att syskon upplever känsla av skam- och skuldkänslor. Däremot 
utvecklas oftast relationen mellan syskonen till det positiva (Möller & Nyman, 2003, 
s. 161-162). 
 Syskon till barn med funktionsnedsättning utvecklar vanligtvis en mer empatisk 
förmåga, detta då de lärt sig vara omtänksamma och ansvarstagande (Olsson & 
Olsson, 2010, s. 22). Det är även vanligt att äldre syskon kan ses som en 
omsorgsperson, förebild och ett anknytningsobjekt för de yngre syskonen (Hwang & 
Nilsson, 2011, s. 235). 
 

4. Metod 
4.1. Vetenskapligt förhållningssätt 
Studien utgår från en hermeneutisk ansats där syftet är att beskriva, och genom 
tolkning söka förklara och förstå grundbetingelsen för den mänskliga existensen 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 28). Hermeneutiken står för tolkningslära och är en 
vetenskaplig inriktning där människor erfarenheter och upplevelser studeras. 
Forskaren ska skapa en förståelse för det område som studeras (Kvale, 1997, s. 50).  
 Då studiens syfte är att beskriva och söka förståelse kring personers 
barndomsupplevelser av att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning, anses 
det hermeneutiska förhållningssättet bäst lämpad. Detta vetenskapliga förhållningssätt 
ger möjlighet att tolka den insamlade informationen med utgångspunkt från 
forskarens förförståelse (Gilje & Grimen, 2007, s. 179). Forskaren i denna studie har 
varken personliga eller praktiska erfarenheter kring området som studerats, däremot 
finns ett intresse av att utveckla sina kunskaper. All tidigare kunskap kommer från 
studerad litteratur. 
 
4.2. Kvalitativa intervjuer 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och söka förståelse kring vuxna syskons 
upplevelser från barndomen, vilket innebär att en kvalitativ datainsamling för 
insamlingen av det empiriska materialet är bäst lämpad. Den kvalitativa metoden 
lämpar sig för att undersöka en individs erfarenheter och upplevelser. Som forskare 
får man en djupare och mer beskrivande analys av informanternas berättelser 
(Bryman, 2011, s. 413). 
 Till studien valdes att genomföra semistrukturerade intervjuer. Det innebär att 
forskaren gör en intervjuguide över specifika teman som ska beröras under 
intervjuerna. Fördelen med intervjuguide är att intervjupersonen har frihet att utforma 
sina svar, och forskaren har möjlighet att forma sina frågor efter intervjupersonens 
svar. Det finns möjlighet att ställa följdfrågor, men i stort sett ställs frågorna i den 
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ursprungliga ordningen (Bryman, 2011, s. 415). För att kunna få så tydliga svar som 
möjligt från informanterna ansågs denna metod som mest relevant.  
 
4.3. Urval 
Med tanke på studiens begränsning i tid och omfattning var ambitionen att hitta 
mellan fem och sex informanter. Målet var att ha en jämn könsfördelning mellan 
studiens informanter. Då intresset att delta i studien inte var stort kunde målet med 
jämn könsfördelning inte uppfyllas. Informanterna blev tillslut fem kvinnor och en 
man. Det fanns en medvetenhet om att sex informanter till studien kunde vara för få 
för att genomföra en analys som besvarar studiens syfte. Om det problemet skulle 
uppstå, var lösningen att hitta fler informanter. Samtliga intervjuer genomfördes av 
författaren. 
 Vid val av informanter till studien valdes ett målinriktat urval. Bryman (2011, s. 
434) skriver att syftet med ett målinriktat urval är att selektivt och strategiskt välja ut 
respondenter som garanterat är lämpade för studiens syfte och frågeställningar. Detta 
har författaren av studien varit noggrann med. För att hitta informanter till studien 
kontaktades olika föreningar vars kopplingar är till personer med 
funktionsnedsättningar. Då det var svårt att komma i kontakt med personer som är 
lämpade för studien, informerades även författarens bekanta. Att hitta personer genom 
kontakter är en metod som kallas för snöbollsurval. Författarens befintliga kontakter 
leder till nya kontakter (Bryman, 2011, s. 196). 
 
4.4. Litteratursökning 
I litteratursökning, tidigare forskning, har de databaser som finns tillgängliga via 
Örebro universitets bibliotek använts. De databaser som finns tillgängliga med 
relevans för samhällsvetenskaplig forskning är Social Services Abstracts, Social 
sciences citation index, Summon samt International Bibliography of the Social 
Sciences. I sökningen av både nationell- och internationell forskning har följande 
sökord använts autism familj, autism syskon, autism siblings, autism affect siblings, 
autism affects family, disability, disability family och disability siblings. 

4.5. Genomförande och tillvägagångsätt 
Första steget var att arbeta fram en intervjuguide. De frågor som valdes 
kategoriserades och utformades efter syftet och frågeställningarna. Intervjuguiden var 
semistrukturerad, då frågorna varken var för stängda eller för öppna (Kvale, 1997, s. 
32). Innan intervjuerna med informanterna, genomfördes en provintervju med en 
bekant för försäkra om att intervjuguiden duger eller om vissa frågor behöver 
omformuleras.  
 Därefter påbörjades sökningen efter informanter. De personer som tackade ja till 
deltagandet av studien kontaktades för att planera in en tid för intervjun. Samtliga 
blev även erbjudna att få ta del av intervjuguiden innan intervjun. Detta för att kunna 
förbereda sig mentalt inför intervjun. Det fanns en medvetenhet om att det kan 
påverka informanternas reaktion och svar på frågorna. Dock ansågs det viktigt att 
informanterna kände sig bekväma under intervjuerna. 
 Enligt Kvale (1997, s. 118) är trygg miljö en förutsättning för att få respondenten 
att känna sig avslappnad. Därför fick informanterna själva välja vart intervjuerna 
skulle ske. De flesta yttrade sig om att det inte spelade någon roll, men en person 
önskade att intervjun genomfördes hemma hos sig. Övriga intervjuer skedde på 
bibliotek. 
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 Alla intervjuer spelades in på bandspelare. Kvale (1997, s. 147) nämner att 
intervjuaren har lättare att fokusera på ämnet och dynamiken under intervjun då 
samtalen spelas in. Samtliga informanter blev informerade om att samtalen skulle 
spelas in. Kvale (1997, s. 148) skriver att informantens kan påverkas av att samtalet 
blir inspelat. För att undvika ett obehag av att samtalet spelas in, fick informanten titta 
igenom intervjuguiden och ställa eventuella frågor.   
 När intervjuerna genomförts transkriberades samtalen för att få en överblick på 
materialet som ska bearbetas i analysen (Kvale, 1997, s. 155). Därefter fick 
informanterna ta del av transkriberingarna för att bekräfta att informationen som 
förmedlats är korrekt och korrigera eventuella missuppfattningar. Tre av 
informanterna ville ta del av transkriberingarna. Efter godkännandet av 
transkriberingarna från informanterna, påbörjades utformningen av analysen. 
 
4.6. Analysmetod 
Den analysmetod som valts till studien kallas för tematisering och fokuserar på att 
identifiera samt studera de gemensamma teman som uppkommit utifrån 
respondenternas olika intervjuer. Dessa teman ska sedan analyseras (Fejes & 
Thornberg, 2009, s. 204).  
 För att få en överblick av empirin genomfördes en kvalitativ innehållsanalys som 
är ett tillvägagångsätt för sökandet efter olika teman i empirin (Bryman, 2011, s. 505-
506). Första steget efter transkriberingarna av intervjuerna var att läsa igenom empirin 
ett antal gånger för att få en överblick av innehållet. Därefter strukturerades empirin 
efter frågeställningarna och formade olika teman och kategorier. Analysens olika 
teman formades således efter genomgången av empirin. 
 
4.7. Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menar man huruvida en studie kan ge samma resultat när den 
genomförs upprepande gånger av andra forskare, oberoende av när den genomförs 
och vem som utför den. Förutsättningarna för att studien ska få en så hög reliabilitet 
som möjligt är att den genomförs så tydligt och grundligt som möjligt (Bryman, 2011, 
s. 49).  För att denna studie ska inneha hög reliabilitet, har tillvägagångssättet 
beskrivits så tydligt som möjligt. Däremot, precis som Bryman (2011, 352) beskriver, 
finns en medvetenhet om att sociala miljöer och sociala betingelser kan försvåra 
replikering av studien. Olika omständigheter har inverkan på studiens slutresultat. 
Exempelvis kan studiens slutresultat variera beroende på informanternas åldrar, kön, 
bostadsort under barndomen och bakgrundskultur.  
 Kvale (1997, s. 150) diskuterar reliabiliteten i intervjutranskriberingar. Det finns 
en möjlighet för intervjuaren att föra in egna tolkningar av intervjusamtalet i 
transkriberingen. Vidare skriver han att kvalitén på transkriberingarna kan förbättras 
genom klara instruktioner om dess syfte och tillvägagångsätt. Detta har tagits till 
hänsyn under denna studie, då transkriberingarna har strävat efter att vara ordagranna. 
 Huruvida studiens slutsatser är sammanhängande eller inte, avgör vad den har för 
validitet (Bryman, 2011, s. 50). Validiteten i en studie handlar om huruvida de 
indikatorer som arbetats fram för att uppnå studiens syfte, verkligen uppnår syftet 
(Bryman, 2011, s. 162).  Syftet med validitet är att se om studien verkligen 
undersöker det som är menat att undersöka. Det som menas är att en studie som 
grundar sig på irrelevanta begrepp eller utgångspunkter, innehar en låg validitet. För 
att denna studie ska inneha så hög validitet som möjligt bestämdes det för att intervjua 
unga vuxna. Detta då de troligtvis har enklare att beskriva sin uppväxt. I studien har 
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även respondentvalidering valts att användas. Det innebär att informanterna får ta del 
av empirin för att sedan bekräfta att informationen som förmedlat är korrekt. Det är 
ett tillfälle för informanterna att korrigera eventuella missuppfattningar (Bryman, 
2011, s. 353). För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har tanken på 
validitet funnits med.  
 Kvale (1997, s. 150-151) diskuterar validiteten i intervjutranskriberingarna. Han 
menar att det är svårt att fastställa validiteten på transkriberingarna samt att den rätta 
utskriften är den som lämpar sig för sitt forskningssyfte. Beroende på vad syftet med 
studien är ska utformningen av transkriberingarna ske. Då syftet med denna studie var 
att få en beskrivande och förklarande bild av informanternas uppväxt har 
transkriberingarna strävat efter att vara ordagranna. 
 
4.8. Etiska övervägande 
I studien tas hänsyn till ålder. Kravet för informanterna var minst 18 år, då syftet med 
studien var att studera vuxnas erfarenheter av att växa upp med ett syskon med 
funktionsnedsättning. Det känns även tryggare att intervjua en vuxen då hantering av 
olika känslor är mycket lättare, än för ett barn.  
 Utöver det utgår studien från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som förklaras 
genom fyra principer vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 Informationskravet innebär att forskaren ska informera om informanternas uppgift 
i studien samt vilka villkor som finns. Eventuella informanter måste upplysas om att 
deltagandet är frivilligt samt att de när som helst har rätt att avbryta sitt medverkande 
(Vetenskapsrådet, s. 7). Informationskravet har uppnåtts genom ett informationsblad 
om studien som samtliga informanter tagit del av. 
 Enligt samtyckeskravet ska forskaren inhämta informanternas samtycke till 
deltagande av studien. Informanterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, s. 9). Informanternas samtycke till deltagande av studien 
inhämtades innan intervjun påbörjades. Även förtydligande av informantens 
rättigheter ägde rum.  
 Konfidentialitetskravet beskriver att forskaren bör ha en tystnadsplikt gällande 
känsliga uppgifter om informanterna. Samtliga uppgifter ska antecknas och lagras på 
ett sätt så att andra inte kan identifiera deltagarna. Det ska vara omöjligt för 
utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, s. 12). Samtliga 
transkriberingar och bandinspelningar har avidentifierats och förvarats så ingen 
obehörig har tillgång till dem. 
 Enligt Nyttjandekravet får inte de insamlade uppgifterna användas för icke-
vetenskapliga syften. Uppgifterna får endast användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, s. 14). All empiri kommer att raderas när studien är slutförd. Detta 
för att undvika att uppgifterna används för andra syften. 
 

5. Resultat och analys 
5.1 Informanterna 
I detta avsnitt redovisas en presentation av informanterna. Samtliga namn är 
fingerade. 
 
Karin är 22 år gammal. Hon lever tillsammans med sin make och arbetar inom 
handel. Karin är yngst i barndomsfamilj som bestod av båda föräldrarna och två 
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systrar. Det mellersta syskonet är 30 år gammal och har diagnostiserats med Downs 
syndrom.  
 
Sandra är 32 år gammal. Hon lever tillsammans med sin make och två barn, och 
arbetar som personlig assistent. Hon är äldst i sin barndomsfamiljs som bestod av 
hennes föräldrar och två yngre systrar. Det mellersta syskonet är 30 år gammal har 
diagnostiserats med Downs syndrom. Karin och Sandra är syskon i samma familj. 
 
Dina är 22 år gammal. Hon lever ensam och studerar till tandläkare. Hon är äldst i 
familjen och växte upp tillsammans med båda hennes föräldrar och lillebror som idag 
är 13 år gammal. Dinas lillebror har diagnostiserats med Downs syndrom. 
 
Stefan är 28 år gammal. Han lever tillsammans med sin sambo och arbetar som 
civilingenjör. Som barn var han yngst i familjen och växte upp med sina föräldrar 
samt en syster och en bror. Stefans bror har diagnostiserats med autism och är i 
dagsläget 33 år gammal. 
 
Angelica är 31 år gammal. Hon lever tillsammans med sin make och två barn, och 
arbetar som sjuksköterska. Som barn var hon det mellersta syskonet, och växte upp 
med sina föräldrar och två bröder. Angelicas bror har diagnostiserats med autism och 
är i dagsläget 33 år gammal. Stefan och Angelica är syskon i samma familj. 
 
Silvia är 21 år gammal. Hon lever ensam och studerar till läkare. Silvia är det 
mellersta syskonet i syskonskaran och växte upp med båda föräldrarna samt fyra 
syskon, två systrar och två bröder. Silvias näst äldsta syskon är 23 år och har 
diagnostiserats med autism.  
 
5.2.  Uppväxten tillsammans med ett syskon med 

funktionsnedsättning 
5.2.1. Inställning och delaktighet 
När en tillökning sker i familjen förändras hela familjesituationen. Informanterna 
yttrade sig om överväldigande känslor och svårigheter att anpassa sig till syskonet i 
början.  
 
 

”Det tog ett par månader att vänja sig vid att man hade ett 
syskon, att man inte var det enda barnet i familjen längre. Så fort 
det släppte så kände jag att jag började älska honom.”- Dina 

 
Den känslomässiga förändringen kan ses utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. 
Familjen är ett system, där varje familjemedlem är en del av systemet. När en 
förändring sker i en del av ett system påverkas alla delar i systemet (Forsberg & 
Wallmark, 2002, s. 29). När ett barn tillkommer familjen sker en ökning i 
familjesystemet som i sin tur påverkar samtliga individer. Informanternas beskrivning 
av överväldigande känslor och anpassningssvårigheter uppstår när systemet är i 
obalans. För att kunna uppnå en jämvikt i balansen måste samtliga familjemedlemmar 
vara medvetna om de förändringar som sker. Det kräver även att samtliga personer 
strävar efter att återfå balansen i systemet (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 36-37). 
Informanterna som är det äldre syskonet i familjen upplevde denna förändring i 
familjen. Det yngre syskonet upplevde inte detta på samma sätt då personen träder in i 
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systemet i efterhand. Däremot uppgav samtliga informanter att familjerna var tvungna 
att anpassa sig efter det funktionsnedsatta syskonets olika viljor och behov. Det 
innebär att familjesystemet ständigt kan förändras. Informanternas inställning till 
anpassningen varierade från individ till individ. Detta kan bero på hur pass öppet och 
slutet informanternas familjesystem var. En familj med ett öppet system har lättare att 
anpassa sig efter avvikelser och förändringar, medan familjer med ett slutet system 
har svårare att anpassa sig. Detta då de är stela i sina roller (Hwang & Nilsson, 2011, 
s. 121). 
 Enligt Möller och Nyman (2003, s. 161) förhåller sig syskon till personer med 
funktionsnedsättning ofta till sitt syskon och tar på sig större ansvar. Under 
intervjuerna framkom det att föräldrarna förväntade sig att syskonet ska ta på sig en 
beskyddande och förstående roll. Informanterna förväntades finnas som ett stöd för 
alla sina syskon, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Intervjuerna visade att 
informanten som var äldst i syskonskaran, hade högre förväntningar på sig att inta en 
ansvarsroll. Detta i jämförelse med de personer som var yngst i familjen.  
 

”De ville att jag skulle förstå varför de ibland inte kunde ge 
mig den uppmärksamhet jag ville ha. Jag fick jämt höra att jag 
är det äldsta syskonet, att jag måste ta hand om båda mina 
systrar. När det kommer till min syster ska jag inte låta någon 
baktala henne på något sätt. Och när jag och hon brukade 
bråka så var det jämt pappa som kom och trösta mig och sa att 
jag är äldst och måste ha förståelse för varför hon beter sig på 
ett visst sätt. Så de ville att jag skulle ta på mig rollen som 
storasyster och alltid finnas där som ett stöd för mina systrar.”- 
Sandra 

 
Föräldrarnas förväntningar på att syskonen ska ta på sig mer ansvar i familjen kan 
vara nödvändigt för att familjesystemet ska fungera. För att familjesystemet ska 
uppehålla jämvikt måste samtliga personer sträva mot samma mål, och för att kunna 
göra det krävs en förståelse för situationen (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 36-37). 
Föräldrarnas förväntningar avspeglade sig på informanternas agerande gentemot 
syskonet. De flesta av informanterna tog sig an en ansvarstagen och omvårdande roll 
för sitt funktionsnedsatta syskon för att underlätta för föräldrarna.  
 Vad informanterna hade för tankar och känslor kring att växa upp med sitt syskon, 
och hur de hanterade situationen skiljde inte sig mycket från varandra. Några av 
informanterna uttryckte sin nyfikenhet och glädje av att hjälpa till med både 
hemmasysslor och ta hand om syskonet.  

 
”Jag fick alltid vara med, jag fick alltid stå vid sidan om och 
hjälpa till. Jag tyckte det var roligt som liten, och det tycker jag 
än idag! Jag gjorde det med glädje.” – Angelica 
 

Att det finns ett intresse av att lära sig mer om syskonets diagnos och hjälpa till med 
omvårdnaden, visar att individen har en stor empati för både sitt syskon och sina 
föräldrar. Olsson och Olsson (2010, s. 22) menar att syskon till personer med 
funktionsnedsättning vanligtvis utvecklar en mer empatisk fråga då de lärt sig ta 
ansvar och vara omtänksamma redan från tidig ålder. Informanterna berättar även om 
sina vanor att hjälpa till i hemmet. Detta görs för att underlätta och avlasta 
föräldrarnas ansvar, för att de ska kunna få lite andrum. Några av informanterna 
delade med sig att de brukade sitta barnvakt när föräldrarna inte var närvarande. 
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Möller och Nyman (2003, s. 161) beskriver att det är vanligt för syskonet att ta på sig 
huvudansvaret när föräldrarna inte är närvarande. Ur ett systemteoretiskt perspektiv 
kan det ses som nödvändigt att syskonen tar på sig den ansvarsrollen för att 
familjesystemet ska kunna fungera och uppehålla en jämvikt. När föräldrarna inte är 
närvarande sker en förändring i familjesystemet. För att hitta en jämvikt i systemet 
måste en familjemedlem ta på sig huvudansvaret för att det ska finnas en balans och 
fortsätta fungera utan föräldrarnas närvaro (Hwang & Nilsson, 2011, s. 121). Att den 
personen blir syskonet utan funktionsnedsättning kan anses som uppenbart. För att 
det ska finnas en balans i familjesystemet måste samtliga personer visa ömsesidighet 
och sträva mot samma mål (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 36-37). 
 Olsson och Olsson (2010, s. 22) beskriver att syskon till personer med 
funktionsnedsättning hanterar och påverkas på olika sätt. Några hjälper till mycket 
hemma, medan andra kan uppleva en nedstämdhet eller liknande. När Stefan fick 
frågan om vad han hade för kunskap kring sitt syskons diagnos, sa han att han inte 
hade någon kunskap alls som ung. När en följdfråga om vad okunskapen kunde bero 
på, sade han; 
 

”För det mesta för att jag inte ville veta. (…) Informationen 
fanns där, men jag ville inte veta av det då.” - Stefan 
 

Under intervjun berättade informanten att han höll en distans från både sitt 
funktionsnedsatta syskon och föräldrar, samt var aggressiv av sig. Hans agerande  
var hans sätt att hantera sitt syskons situation. Informanten beskrev att han upplevde 
sig vara överflödig och ensam under barndomen. Hans ointresse att lära sig mer om 
sitt syskons funktionsnedsättning kan bero på att han inte upplevde någon empati för 
sitt syskon. Enligt Bowlby (2010, s. 145-146) kan personer ha svårare att känna 
empati för andra om barnet upplever brist på anknytningserfarenhet. Informanten 
beskrev att föräldrarna lade ner mer tid på sin bror med funktionsnedsättning, än på 
honom och sin syster. Det kan ha påverkat hans anknytning till föräldrarna. Han 
distansering och ointresse för diagnostiserade syskonet kan även bero på vanlig 
syskon rivalitet. Hwang och Nilsson (2011, s. 234) menar att negativt beteende hos 
barn kan påverkas av den bristande balansen på uppmärksamheten mellan syskonen. 
Stefan kan ha känt sig orättvist behandlad vilket kan ha påverkat hans agerande 
gällande situationen. Stefans upplevelser av att vara överflödig i familjen och känsla 
av ensamhet kan även bero på ett ickefungerande familjesystem. Stefan har svårt att 
anpassa sig till syskonets funktionsnedsättning och familjesituation, vilket innebär 
svårigheter för att få balans i familjesystemet. För att kunna ha ett bra fungerande 
system i familjen måste samtliga anpassa sig till de olika krav som finns (Forsberg & 
Wallmark, s. 2002, s. 30).  
 Några informanter nämnde att de upplevde känslor av skam gällande sitt syskon.  
 

”när jag var ung så skämdes jag väldigt mycket över att ha 
henne som syster. Missförstå mig inte, jag älskar henne jätte 
mycket, men som ung var det pinsamt att bjuda över vänner. 
Hon ville alltid vara med och leka trots att hon var mycket 
äldre, och vännerna frågade alltid var det är för fel på henne.”- 
Karin 
 

Enligt Möller och Nyman (2003, s. 161-162) är det vanligt att syskon utvecklar 
skam- och skuldkänslor gentemot sitt syskon med funktionsnedsättning. 
Informanterna berättade att de var väldigt försiktiga med att ta med sig vänner hem. 
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Detta för att undvika eventuella frågor om sitt syskon, eller höra kommentarer om 
hennes funktionsnedsättning. Om syskonet upplever att hon skäms över sitt syskon, 
kan det innebära att individen skapar distans mellan sig själv och övrig omgivning. 
Individen är vaksam över vem som får känna till sitt syskon. Det kan bero på att hon 
antingen vill försvara sitt syskon eller undvika att skämmas över henne. I detta fall 
handlar det om att informanten både gör det för sin syster och sin egen skull (Dellve, 
2007, s. 3). I detta fall ligger inte problemet på familjesystemet, utan problemet 
uppstår när familjesystemet kommer i kontakt med andra närstående system. 
Familjesystemet är ett subsystem i nätverkssystemet, där det även ingår andra 
subsystem (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 29).  
 Hur syskon till personer med funktionsnedsättning hanterar och anpassar sig efter 
sin familjesituation kan bero på hur familjesystemet fungerar och är uppbyggd. För 
att förstå hur familjesystemet fungerar måste de enskilda personerna analyseras, och 
för att få förståelse för personerna måste hela systemet analyseras (Schodt & 
Egeland, 1994, s. 129).  
 
5.2.2. Relation till syskonet med funktionsnedsättning 
När informanterna fick frågan om hur relationen till syskonet såg ut under uppväxten 
varierade svaren. De faktorer som visade sig påverka relationen var särbehandling av 
föräldrarna, konkurrens, rädsla och individens mognad. 
 Enligt Hwang och Nilsson (2011, s. 234) uppstår rivalitet mellan syskonen då den 
ena får mer uppmärksamhet än den andra. Proportionen för hur mycket ett syskon får 
spendera tid med sina syskon avgör hur stark rivaliteten blir. Det är alltså 
fördelningen på uppmärksamheten mellan syskonen som ligger till grund för 
rivaliteten. Några informanter ansåg att de ibland kunde känna sig bortglömda av sina 
föräldrar då det andra syskonet fick mer uppmärksamhet. På så sätt bildades sedan en 
känsla av konkurrens och rivalitet. Här följer ett utdrag på vad en informant berättade 
i intervjun om konkurrens och avundsjuka gentemot sitt syskon; 
 

”Med tanke på att jag själv var mycket yngre än henne, och 
ville ha mammas uppmärksamhet lika ofta som hon kunde jag 
ibland känna mig något bortglömd. Det kunde få mig att bli 
avundsjuk på henne.” – Karin  

 
Samtliga informanter berättar dock att känslan av konkurrens avtog ju äldre de blev. 
När ett barn blir äldre minskar aggressionen och rivaliteten då deras förmåga att sätta 
sig in i andras perspektiv blir större (Hwang & Nilsson, 2011, s. 235). Att 
konkurrensen avtog med tiden kan även bero på att informanterna utvecklade empati 
för syskonet, vilket är vanligt för syskon till personer med funktionsnedsättning 
(Olsson & Olsson, 2010, s. 22). Enligt Bowlby (2010, s. 145-146) är det en egenskap 
som tyder på att informanterna haft positiva anknytningserfarenheter under 
barndomen.  
 Några av informanterna upplevde att det inte fanns någon konkurrens mellan 
syskonen under uppväxten. Stefans förklarar varför han inte kände någon konkurrens 
i relationen; 
 

”hans tillstånd är så pass allvarligt att jag tyckte att han 
behövde mer tid än vad som gavs. Alltså att de kunde ha tagit 
mer tid från oss och lägga det på honom, så att han mår bra. 
Jag kände kanske på något sätt lite skuld över att jag tog den 
tiden som han egentligen behövde mer än oss” – Stefan  
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Ytterligare informanter uppgav att det andra syskonet fick mer uppmärksamhet av 
föräldrarna, dock att det inte påverkade henne. Att vissa inte upplevde en känsla av 
konkurrens under sin barndom kan bero på större mognad och förståelse kring sitt 
syskons funktionsnedsättning (Hwang & Nilsson, 2011, s. 235). Det kan även bero på 
att syskonet antingen har en trygg anknytning till sina föräldrar och vet att om det 
behövs finns de där som stöd, eller otrygg undvikande anknytning där barnet strävar 
efter att bli emotionellt självtillräcklig och försöker leva sitt liv utan stöd (Bowlby, 
2010, s. 149-150).  
 De flesta informanter upplevde relationerna till syskonen med 
funktionsnedsättning som positiv, vilket även Möller och Nyman (2003, s. 161-162) 
beskriver.  
 

”Jag såg alltid honom som en förebild. Även fast han inte 
utvecklades som oss, såg jag alltid honom som en stjärna. Jag 
såg upp till honom med hans lycka och utstrålning som han 
gav.” – Angelica  

 
Att syskonen utvecklat positiva relationer till sitt syskon kan bero på bra 
anknytningserfarenheter till föräldrarna. Positiva anknytningserfarenheter kan få 
syskonet att utveckla en social personlighet som har lätt att skapa relationer (Bowlby, 
s. 145-146). Det kan även bero på att familjen har ett fungerande öppet system, där 
samtliga personer har lättare att anpassa sig efter förändringar (Forsberg & Wallmark, 
2002, s. 29). Detta innebär att samtliga familjemedlemmar har enklare att anpassa sig 
till varandras olika situationer.   
 Informanterna har även uttalat sig om andra faktorer som kan påverka 
syskonrelationen, bland annat rädsla. Under intervjun med Sandra delade hon med sig 
av ett gammalt minne med sin syster som påverkade deras relation; 
 

”Hon hade en tendens att bli väldigt aggressiv, särskilt som ung. 
Såg hon att jag till exempel satt bredvid mamma eller pappa 
kunde hon bli aggressiv och slå mig när de inte såg på. Jag minns 
en gång då hon satte sig på mig och försökte ta stryptag om min 
hals för att mamma hade suttit bredvid mig och kramat om mig.” 
- Sandra 

 
Intervjuerna visade att det var vanligt för informanterna att uppleva en känsla av 
rädsla för sitt syskon under uppväxten. Att inte kunna förvänta sig hur syskonet 
kommer att agera är anledningen till varför rädslan finns, uttryckte sig en av 
informanterna. Rädslan påverkade i sin tur relationen med sitt syskon då individerna 
blev vaksam och försiktig i sina handlingar när det andra barnet var i närheten. 
Informanterna menade att det var svårare att umgås med sitt syskon då rädslan för vad 
som kunde komma alltid fanns där.  
 När en förändring sker i en del av systemet påverkas alla delar i systemet (Forsberg 
& Wallmark, 2002, s. 29). När syskonet blir utåtagerande sätts familjesystemet i 
rörelse och påverkar samtliga personer. Informanterna beskrev att de blev vaksamma 
och försiktiga, samt tog inte lika mycket plats i familjen. För att undvika ytterligare 
utbrott och återställa balansen i familjesystemet, valde informanterna att distansera sig 
från föräldrarna.  
 Två av informanterna var väldigt starka i sin åsikt om att det inte var någon 
skillnad på relationen de hade till syskonet med funktionsnedsättning och den relation 
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de hade med övriga syskon. De upplevde en varm relation, umgicks mycket med sitt 
syskon. Såhär svarar Angelica när hon får frågan om hur hennes relation till syskonet 
såg ut. 
 

”Den var väldigt lekfull till en viss del, eller så mycket som det 
gick innan mina föräldrar gick emellan och sa att det blev för 
mycket. De var rädda för att jag skulle skada honom på något 
sätt. Vi brukade rita tillsammans, berätta sagor, och kolla 
mycket på film. (…) Vi hade en fin relation.” – Angelica 

 
Utifrån informanternas uttalanden kring sin relation med sitt syskon har de flesta 
påpekat att relationen under uppväxten inte var den mest positiva fram till puberteten 
då den utvecklades till det bättre. Att syskonrelationen förändras med tiden kan bero 
på att informanterna fått bättre förståelse kring funktionsnedsättningen och blivit mer 
mogen (Hwang & Nilsson, 2011, s. 235). Informanternas positiva relationsutveckling 
till syskonet med funktionsnedsättning kan bero på anknytningserfarenheterna de haft 
under sin tidiga barndom. Då Bowlby (2010, s. 145-146) menar att positiva 
anknytningserfarenheter från barndomen leder till att personer har lättare för att skapa 
bra relationer. 
 
5.3. Uppväxtens påverkan på relationerna till övriga familjen 
5.3.1. Relation till föräldrarna 
Jag ställde frågan till informanterna, huruvida deras relation till föräldrarna 
påverkades av att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning. Informanterna 
tog upp olika faktorer som hade inverkan på relationen. En faktor som påverkar 
relationen till föräldrarna enligt vissa informanter var bristen på uppmärksamhet.  
 

”Jag var ganska självisk som liten. Jag kände att jag inte fick 
tillräckligt med uppmärksamhet och blev ibland avundsjuk. Jag 
tyckte att det var jobbigt att min bror fick så mycket 
uppmärksamhet” – Dina 
 

De flesta informanter uttryckte att de under sin barndom kunde uppleva särbehandling 
och brist på uppmärksamhet. De jämförde den uppmärksamhet de fick av föräldrarna 
med den uppmärksamhet syskonet med funktionsnedsättning fick och blev 
avundsjuka, samt ledsna över skillnaden. Hwang och Nilson (2011, s. 234) menar att 
det är föräldrarnas fördelning av uppmärksamheten mellan syskonen som orsakar att 
negativa känslor uppstår hos barnen. Å andra sidan uttrycker informanterna att 
känslan av brist på uppmärksamhet inte alltid fanns där, utan bara vid vissa tillfällen. 
För övrigt menade de att relationen till sina föräldrar var positiv och upplevde stark 
tillit dem. Informanterna berätta att ju äldre de blev minskade behovet av föräldrarnas 
uppmärksamhet och tid. Däremot fanns alltid ett behov av stöd. Utifrån detta kan man 
säga de flesta informanter upplevde en trygg anknytning till sina föräldrar, då de 
kände förtroende och upplevde stöd från föräldrarna (Bowlby, 2010, s. 149).   
 Några av informanterna berättade att deras föräldrar försökte hitta olika sätt att 
fördela sin tid och uppmärksamhet till samtliga syskon. Så här berättade Silvia; 
	  

”Men när han var lite yngre brukade mina föräldrar ge bort 
honom, han brukade gå till något korttidshem några gånger i 
månaden. Då spenderade mina föräldrar sin tid mycket med oss 
andra.” – Silvia  
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Silvia berättar att ett korttidshem är ett tillfälligt boende för personer med 
funktionsnedsättning, och finns till för att anhöriga ska kunna få avlastning. Att 
syskonet under ett par dagar bor på korttidsboende, påverkar hela familjesystemet. 
Det som händer är att en person som har ett stort inflytande på systemet åker bort i ett 
par dagar, vilket innebär att hela familjesystemet måste återställa sig för att hitta en 
balans igen (Hwang & Nilsson, 2011, s. 211). Familjen kommer försöka att skapa en 
balans i familjen utan syskonet med funktionsnedsättning. Informanterna beskriver att 
syskonet med funktionsnedsättning kräver mycket av föräldrarnas uppmärksamhet, 
men när syskonet överlämnas till korttidsboende kan föräldrarna lägga all sin 
uppmärksamhet på övriga barn i familjen. När syskonet kommer tillbaka sker 
ytterligare en förändring, och familjemedlemmar måste anpassa sig till för att kunna 
uppnå balans igen. Fördelen med korttidshem, förklarade informanterna, är att 
föräldrarna kunde spendera mer tid på de övriga syskonen i familjen.  
 Stefan säger att uppmärksamheten han fick var väldigt begränsad. Han fortsätter 
berätta att uppväxten inte var enkel, att han var väldigt aggressiv och passiv i sitt 
beteende. Informanten yttrar sig även om att hans uppväxt kanske hade sett 
annorlunda ut om han fått mer uppmärksamhet av föräldrarna. Informantens 
beskrivning påminner om en otrygg ambivalent/motspänstig anknytning då 
föräldrarna inte alltid är tillgängliga för barnet (Bowlby, 2010, s. 149-150). Stefan 
förklarade att hans relation till föräldrarna var ostabil och osäker. 
 Oavsett om informanterna upplevde att de fick för lite uppmärksamhet av sina 
föräldrar, menar de att det inte påverkade deras relation. De flesta upplevde sig ha en 
bra relation och stark anknytning till sina föräldrar.  
 

”Min relation med mamma och pappa var väldigt bra. Vi gick 
ofta på familjeutflykter när pappa var ledig från jobbet. Det var 
väldigt viktigt för dem att ha en bra sammanhållning i familjen. 
Man ville gärna att familjen skulle umgås tillsammans.” – 
Karin  

	  
Andra informanter yttrade sig om att ett fungerande familjesystem, och positiv 
sammanhållning i familjen var väldigt viktigt för föräldrarna. De flesta familjer 
planerade ofta gemensamma aktiviteter. Ju bättre fungerande familjesystem, desto 
mer kommer samtliga i familjen överens med varandra. Detta förklaras även i 
systemteorin (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 29-30). Då varje person i familjen är en 
del av ett familjesystem kommer en konflikt mellan två parter att påverka hela 
familjen. Informanterna upplevde att detta var något föräldrarna försökte undvika. De 
förklarade även att när sammanhållning i familjen uppfattades som god, upplevdes 
även relationen till föräldrarna som positiv. Så här svarade Silvia när jag frågade 
henne om hur hennes relation till föräldrarna såg ut; 

 
”Vi hade en bra relation (…) De tog sig alltid tiden till att 
komma och titta på dansuppvisningar vi hade i skolan och 
skolavslutningar och så. Relationen var bra. Och jag tror att 
relationen blev bättre för att vi hjälpte till väldigt mycket, vi 
övriga syskon.” – Silvia   

 
Silvia berättar att hennes föräldrar tog sig tid att finnas där vid eventuella 
betydelsefulla evenemang och att hon inte upplevde någon brist på uppmärksamhet. 
Precis som andra informanter beskriver Silvia att sammanhållningen i familjen är en 
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påverkande faktor till att hennes relation till föräldrarna är positiv. De flesta 
informanter beskrev sin relation till föräldrarna som väldigt stöttande och kärleksfull, 
samt upplevde känsla av trygghet och tillit gentemot sina föräldrar. Detta tyder på att 
informanterna upplevde en stark anknytning till sina föräldrar (Bowlby, 2010, s. 149). 
 De två faktorer som visade sig påverka syskonets relation till föräldrarna är de 
upplevda anknytningserfarenheterna och sammanhållningen i familjesystemet. De 
flesta informanter beskrev att de under barndomen kunde uppleva brist på 
uppmärksamhet från föräldrarnas sida, men hur det påverkade relationen varierade. 
Fem av sex informanter hade en bra relation och upplevde sig ha en trygg anknytning 
till sina föräldrar på så sätt att de alltid var tillgängliga vid behov av hjälp och väldigt 
kärleksfulla (Bowlby, 2010, s. 149). Även om de upplevde brist på uppmärksamhet 
påverkade det inte deras relation till föräldrarna. Den sjätte informanten förklarade sin 
relation till föräldrarna som negativ. Hans beskrivning av den negativa relationen till 
föräldrarna visar på en otrygg och ambivalent/motspänstig anknytning. Detta då han 
upplevde en osäkerhet kring föräldrarnas tillgänglighet vid behov av hjälp (Bowlby, 
2010, s. 149-150). Han upplevde dålig fördelning på uppmärksamheten mellan 
syskonen vilket påverkade hans relation och anknytning till föräldrarna.  
 Informanternas relation till föräldrarna påverkades även av hur bra familjesystemet 
fungerade. Ett slutet familjesystem har svårt att anpassa sig till förändringar då de 
olika personerna är stela och fasta i sina roller. Ett öppet familjesystem har lättare att 
anpassa sig efter förändringar (Hwang & Nilsson, 2011, s. 121). Ett familjesystem 
som har lättare att anpassa sig till förändringar, har bättre sammanhållning. Detta då 
samtliga personer i familjen är medvetna om förändringarna och strävar mot samma 
mål (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 36-37). Om samtliga familjemedlemmar är på 
samma plan, utvecklas större förståelse för varandra och positiva relationer. Ju mer 
öppet familjesystemet är, och ju bättre sammanhållning det finns inom familjen, desto 
bättre relation utvecklade informanterna till sina föräldrar. 
 
5.3.2. Relation till övriga syskon 
Två av informanterna var det äldre syskonet i familjen, två andra var yngst i familjen, 
en var mellanbarnet i syskonskaran, och den sista informanten var äldst i 
syskonskaran men hade inga övriga syskon. Samtliga informanter uttryckte sig ha en 
bra relation med de övriga syskonen. Det som skiljde sig var hur relationen till de 
olika syskonen såg ut. 
 De äldre syskonen i syskonskaran upplevde ha ett ansvar att ta hand om de yngre 
syskonen. Enligt Hwang och Nilsson (2011, s. 235) är det vanligt att äldre syskon ses 
som en omsorgsperson, förebild och anknytningsperson för de yngre syskonen. Det 
här sade Angelica när hon berättade om sin relation till sin bror; 
 

”Vi har alltid varit nära. (…) jag försökte ge honom så mycket 
bekräftelse möjligt när vi var yngre. Att han inte skulle känna 
sig ensam. Att jag alltid fanns där för honom.” – Angelica  
 

Vid frågan om varför de upplevde ett ansvar för sina yngre syskon, förklarade 
informanterna att de ibland kunde känna brist på uppmärksamhet under sin uppväxt 
och i vissa fall känna sig ensamma när föräldrarna var upptagna med syskonet med 
funktionsnedsättning. Informanterna ville förebygga att de yngre syskonen skulle 
uppleva liknande känslor under uppväxten, och därför tog de på sig rollen som 
omsorgsperson. Ur ett systemteoretiskt perspektiv, kan det ses som att informanterna 
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anpassade sitt handlande för att uppnå homeostas i familjesystemet (Forsberg & 
Wikander, 2002, s. 36-37). 
 De yngre syskonen i syskonskaran upplevde att de äldre syskonen tog hand om 
dem. Informanterna berättade att när de kände sig ensamma så fanns alltid syskonen 
där som ett stöd och fick en på bättre humör. Så här beskrev Karin sin relation till sin 
syster.  
 

”Sandra ställde alltid upp för mig när mamma ibland inte kunde 
göra det. (…) Trots att hon gifte sig väldigt ung så hade vi bra 
kontakt. Jag brukade ofta sova över hos henne och hennes man. 
När hon fortfarande bodde hemma brukade vi ofta gå till parken 
och leka” – Karin  

 
Stefan beskriver att hans äldre syster varit en stöttepelare; 
 

”Jag kände mig inte förstådd, jag kände mig överflödig i 
familjen (…)Det var bara en ond cirkel, men jag är tacksam för 
att jag hade min syster där som försökte få mig att se den ljusa 
sidan, försöka få mig att förstå lite mer. Se djupare.” – Stefan  

 
Båda informanterna beskriver hur viktiga deras äldre syskon varit för dem, samt hur 
de har underlättat situationen att växa upp med ett funktionsnedsatt syskon. Enligt 
informanternas beskrivningar var de äldre syskonen som en extra förälder, då de alltid 
fanns där som stöd och gav sin uppmärksamhet. Enligt Bowlby (ref. av Broberg, et 
al., 2008, s. 58) kan ett barn utveckla anknytningsrelationer till tre till fem personer 
under sin uppväxt. Utifrån informanternas beskrivningar av relationerna till de äldre 
syskonen, kan man säga att informanterna utvecklat en trygg anknytning till det äldre 
syskonet. En trygg anknytning menas att informanterna känner starkt förtroende till 
att syskonet finns där vid eventuella svårigheter, samt att syskonet är kärleksfull och 
lyhörd (Bowlby, 2010, s. 149-150). 
 Silvia är den enda av informanterna som är det mellersta syskonet i syskonskaran. 
Såhär beskrev hon sin relation till sina andra syskon; 
 

”Vi var ganska nära allihop, särskilt jag och min lillebror för 
det skiljer sig bara ett år mellan oss. Vi hade mycket 
gemensamma vänner och sådär. Men jag och min storasysters 
relation när vi var små var mer sådär. När hon gick ut med sina 
kompisar ville jag följa med men hon lät mig inte. Som liten var 
fem års skillnad väldigt mycket, men sen när jag var runt 16 år 
kom vi närmare varandra.” – Silvia  

 
Silvia förklarar att samtliga syskon i familjen hade en bra relation, samt enkelt att 
anpassa sig till varandras situationer. Att de har lätt att anpassa sig till eventuella 
förändringar innebär att de hade ett öppet familjesystem (Hwang & Nilsson, 2011, s. 
121).   
 Informanterna fick även svara på om de ansåg att deras relation till sina övriga 
syskon påverkades av syskonet med funktionsnedsättning. Så här här svarade en av 
informanterna. 

 
”Ja, ja jag tror att det skulle ha sett annorlunda om min bror 
inte var så som han var, jag tror inte att min syster verkligen 
hade tagit på sig det ansvaret, ta hand om mig på det sättet.” 
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 – Stefan 
 
Informanterna menar att hade det inte varit för syskonet med funktionsnedsättning, 
skulle relationen med de övriga syskonen sett annorlunda ut. Familjerelationerna hade 
sett annorlunda ut då deras attityder gentemot varandra inte hade varit detsamma. 
Familjesystemet hade fungerat men de olika parterna i familjen skulle vara beroende 
av varandra på ett annat sätt (Forsberg & Wallmark, 2002, s. 29). 
 
6.  Diskussion 
6.1. Reflektioner över resultat och analys 
Syftet med studien var att beskriva och söka förståelse kring sex vuxna syskons 
upplevelser av att växa upp med ett syskon som diagnostiserats med 
funktionsnedsättning, samt hur det påverkat uppväxten och relationerna till 
barndomsfamiljen. För att besvara syftet formulerades två frågeställningar som 
behandlar informanternas beskrivelser av uppväxten och hur det påverkat relationerna 
till barndomsfamiljen.  
 Studien beskriver informanternas upplevelser av sin barndom utifrån olika 
aspekter. Något som återkom i intervjuerna var den uppmärksamhet föräldrarna gav 
till syskonen och hur det påverkade relationerna i familjen. Samtliga uttryckte att de 
upplevde en skillnad på hur mycket tid och uppmärksamhet föräldrarna lade ner på 
respektive syskon. Syskonet med funktionsnedsättning fick oftast mer 
uppmärksamhet än de andra. Informanternas attityd kring den ojämna 
uppmärksamhetsfördelningen mellan syskonen varierade. En del kände sig ensamma 
och bortglömda, vilket resulterade i en känsla av rivalitet gentemot syskonet med 
funktionsnedsättning. Däremot minskade rivaliteten mellan syskonen med stigande 
ålder. Enligt tidigare forskning påverkas syskonrelationen negativt när föräldrar 
särbehandlar syskonet med funktionsnedsättning samt att syskon oftast ser varandra 
som rivaler gällande föräldrarnas uppmärksamhet (Brody, 1998, s. 7; Dellve, 2007, s. 
12).  
 Även övriga informanter upplevde en skillnad på hur uppmärksamheten fördelades 
mellan syskonen men blev inte påverkade av det på samma sätt. Detta då de antingen 
hade en större förståelse för syskonets funktionsnedsättning eller olika 
anknytningserfarenheter till sina föräldrar. Utifrån informanternas beskrivningar 
påverkas även relationen till syskonet med funktionsnedsättning av rädsla. Syskonet 
med funktionsnedsättning hade en tendens att bli aggressiv när informanterna 
umgicks med föräldrarna. För att undvika eventuella utbrott blev informanterna 
distanserade och vaksamma över sitt agerande i syskonets närvaro för att undvika 
konflikter. Detta påverkade i sin tur hela familjen då informanterna inte kunde umgås 
med sina föräldrar som önskat. Enligt tidigare forskning är detta agerande från 
syskonets sida vanligt (Dellve, 2007, s. 3). 
 Studien visade att vissa föräldrar prioriterade familjens sammanhållning och 
försökte planera in gemensamma aktiviteter ganska ofta. Analysen visar att en 
sammanhållning i familjen gynnade syskonets relationer till samtliga 
familjemedlemmar, då ingen av syskonen upplevde att de exkluderades eller fick för 
lite uppmärksamhet när familjen umgicks tillsammans. Enligt tidigare forskning 
upplever oftast syskon att de får mindre uppmärksamhet när ett syskon föds med 
funktionsnedsättning (Dellve, 2007, s. 12). Att ha en bra sammanhållning i familjen 
och utföra gemensamma aktiviteter, kan troligtvis minska risken att syskonet upplever 
att den får för lite uppmärksamhet. Detta då samtliga i familjen engageras och deltar. 
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 Hur informanterna hanterade sin uppväxt tillsammans med syskonet med 
funktionsnedsättning skilde sig från de olika informanterna. Hur hanteringen gick till 
beror på syskonens ålder och vad de hade för roll i syskonskaran. Informanterna som 
var äldst i syskonskaran tog på sig mer ansvar för både syskonet och hemmet. Det 
äldre syskonet känner även en stor omsorg och empati för syskonet, samt är väldigt 
beskyddande. En strävan efter större förståelse för funktionsnedsättningen är väldigt 
vanligt för syskonet. Informanterna som var yngst i syskonskaran hanterade 
situationen på ett helt annat sätt. De skapade en distans och hade ett ointresse att lära 
sig mer om syskonets funktionsnedsättning. Skamkänslor över syskonet fanns också 
där. Enligt Dellves (2007, s. 2-4) tidigare studie hanterar syskon till personer med 
funktionsnedsättning sin familjesituation på fyra olika sätt; sträva efter 
självständighet, axla ansvar, balansera mellan kraven och sträva efter större förståelse. 
Att de äldre syskonen tar på sig mer ansvar och eftersträvar en större förståelse för 
funktionsnedsättningen kan kopplas till hanteringsstrategierna axla ansvar och sträva 
efter större förståelse. De yngre syskonen som visade ointresse att lära sig mer, 
upplevde skamkänslor samt distanserade sig från föräldrarna vilket kopplas till 
strävan efter självständighet och balansera mellan kraven.  
 Informanternas relation till de övriga syskon varierade beroende på den roll de 
hade i syskonskaran. Som presenterats i analysen, upplevde de äldre syskonen i 
familjen ett ansvar för att umgås och ta hand om de yngre syskonen. Detta då de ville 
undvika att syskonen upplever ensamhet och brist på uppmärksamhet under 
uppväxten. De yngre syskonen i familjen beskrev sin relation till de äldre syskonen 
som väldigt betryggande då de alltid fanns där som en extra förälder. Att det äldre 
syskonet tar på sig en ansvarsroll i familjen och är omsorgsfull beskriver Dellve 
(2007, s. 2) i sin studie som en hanteringsstrategi som syskon till personer med 
funktionsnedsättning använder sig av. De flesta informanter upplevde att syskonets 
funktionsnedsättning och föräldrarnas uppmärksamhetsfördelning som stärkande för 
relationen med de övriga syskonen.  
 Hur syskonen väljer att hantera sin familjesituation kan bero på föräldrarnas 
förväntningar. Då det äldre syskonet förväntas ta mer ansvar över syskonen, kan det 
prägla hur denne väljer att agera. Syskonet upplever ett krav att denne måste ta hand 
om samtliga syskon och hjälpa till med ansvarstagandet i hemmet. De yngre syskonen 
i familjen upplevde motsatsen. De såg sina äldre syskon ta på sig en 
omhändertagande- och ansvarsfull roll, vilket fick dem att känna sig överflödiga i 
familjen. Detta i sin tur kan leda till syskonet antingen distanserar sig från familjen 
och fokusera på sig själva, eller försöker undvika konflikter. Enligt Dellve (2007, s. 2-
3) kan syskon till personer med funktionsnedsättning sträva efter att bli självständiga, 
fatta sina egna beslut och frigöra sig från krav och omsorg. Det är även väldigt vanligt 
att syskon är neutrala och försöker undvika konflikter i familjen. Informanterna som 
var yngst i syskonskaran använde sig av denna hanteringsstrategi oftare än de andra.  
 Gällande informanternas relationer till föräldrarna visade studien att de flesta 
upplevde sig ha en bra relation till föräldrarna under uppväxten. Informanterna som 
hade en trygg anknytning till föräldrarna beskrev sin relation som positiv, och de 
informanter som hade en otrygg anknytning till föräldrarna beskrev sin relation som 
lidande. Enligt studien upplevde de flesta informanter någon gång under uppväxten en 
bristande fördelning av uppmärksamhet från föräldrarna. Tidigare forskning visar att 
relationen till föräldrarna kan påverkas av att det ena syskonet får mer 
uppmärksamhet (Dellve, 2007, s. 12). Denna studie visade att relationen till 
föräldrarna påverkas av anknytningserfarenheter, som grundar sig på den 
uppmärksamhet och tid föräldrarna ger till sina barn. 
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6.2 Metoddiskussion 
Då studiens syfte var att söka förståelse, beskriva och tolka personers 
barndomsupplevelser av att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning valdes 
den hermeneutiska ansatsen som utgångspunkt. Med detta förhållningssätt gavs 
möjlighet att tolka empirin.  
 En kvalitativ intervjustudie i form av semistrukturerade intervjuer valdes att 
genomföras i denna studie. En intervjuguide över specifika teman som ska beröras 
under intervjuerna utformades. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att 
forskaren har möjlighet att utveckla sina frågor och tillägga följdfrågor för att få fram 
den informationen som behövs från intervjuerna. Genom att använda denna typ av 
intervjumetod får intervjupersonen en större frihet att forma sina frågor (Bryman, 
2011, s. 415). Då syftet med studien är att söka förståelse för syskonens upplevelser 
från barndomen ansågs semistrukturerade intervjuer vara lämpad. Detta då 
intervjuerna kan anpassas efter det som tas upp samt sker under intervjuerna. 
Forskaren får en möjlighet att ställa relevanta frågor till informanterna.  
 Nackdelen med denna typ av metod är att forskaren kan avgöra vad som är och 
inte är intressant eller relevant för studien. Forskaren kan välja att lyfta upp 
intressanta delar av resultatet och undanhålla andra delar.  
 För att studien ska inneha hög reliabilitet har tillvägagångssättet beskrivits tydligt 
och grundligt för att andra forskare ska kunna genomföra den samt komma fram till 
samma resultat (Bryman, 2011, s. 49). Dock kan studiens slutresultat variera beroende 
på informanternas ålder, kön och kultur (Bryman, 2011, s. 155). För att studien ska 
inneha hög validitet har studien genomförts på unga vuxna som troligtvis har enklare 
att beskriva sin uppväxt då de ganska nyligen börjat ses som vuxna. Samtliga 
intervjuer har spelats in på bandspelare och transkriberats noggrant för att kunna gå 
tillbaka till empirin och försäkra om att studien återger informanternas utsagor.  
 Informanterna har i efterhand fått ta del av transkriberingarna för att bekräfta att 
informationen förmedlats korrekt. Det innebär att informanterna har rätt att ta tillbaka 
eller korrigera ett uttalande som kan ha ansetts för negativ. I denna studie var dock 
detta inget problem, då informanterna gav sitt samtycke utan att korrigera materialet. 
Däremot upplevdes de flesta informanter som väldigt försiktiga med vad de delade 
med sig. Det kan bero på att de innan intervjun fick tillgång till intervjuguiden och 
kunde forma sina svar. De flesta delade inte med sig av en negativ erfarenhet utan att 
lyfta fram en positiv erfarenhet. Dock menas det inte att informanterna självmant valt 
att vinkla sina svar eller att informanterna inte är tillförlitliga. 
 Ambitionen var att ha en jämn könsfördelning bland informanterna. Då intresset 
för deltagandet av studien inte var särskilt stort var informanterna med fem kvinnor 
och en man. Samtliga informanter var födda på 1980-1990 talet och hade färska 
minnen från barndomen.  
 När en studie har genomförts är målet att kunna generalisera och hävda att de svar 
som framställts är giltiga för samhället (Bryman, 2011, s. 168). Däremot är 
generalisering av kvalitativa studier svårare att genomföra då studien genomförs på en 
liten grupp personer. Kritiker menar att det är omöjligt att generalisera en sådan studie 
till andra miljöer (Bryman, 2011, s. 369). I denna studie är det svårt att generalisera 
resultatet till andra personer med syskon till personer med funktionsnedsättning, då 
individer påverkas på olika sätt. Däremot kan forskaren bilda ett bredare perspektiv 
kring syskonets barndomserfarenheter. 
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6.3. Fortsatt forskning 
Under uppsatsens gång har det uppkommit olika tankar kring vad som vore intressant 
att studera vidare om. En liknande studie som denna skulle kunna göras med fokus på 
att intervjua unga syskon till personer med funktionsnedsättning. Det skulle vara 
väldigt intressant att utforska hur ett barn ser på sin uppväxt och familjerelationer, då 
möjligheten finns att studien visar ett annat resultat. Empirin hade troligtvis sett 
annorlunda ut om studien utgick från ett barnperspektiv. En kvalitativ studie med fler 
informanter skulle även ge ett bredare perspektiv kring upplevelserna.  
 En annan studie som skulle kunna vara intressant att utföra är en studie kring 
samtliga familjemedlemmars upplevelser av att leva i en familj med en person med 
funktionsnedsättning, ur ett systemteoretiskt perspektiv. Detta för att få större insyn 
på hur relationerna ser ut i familjen, samt hur samtliga personer anpassar sig till 
varandra. Att det råder brist på tidigare forskning kring detta område, gör det mer 
intressant att utforska.  
 
6.4 Slutsats 
Slutsatsen i denna studie är att syskonens upplevelser skiljer sig åt beroende på 
placering i syskonskaran, antal syskon och uppmärksamhet från föräldrarna. Samtliga 
informanter har upplevt skillnad på hur föräldrarna fördelat sin tid samt 
uppmärksamhet mellan syskonen, dock har detta upplevts på olika sätt. De flesta 
upplevde en känsla av ensamhet i vissa stunder samt rivalitet gentemot syskonet med 
funktionsnedsättning, men hade förståelse för särbehandlingen. Studien visar att 
syskonets anknytningserfarenheter och sammanhållning i familjen påverkar 
relationerna till personen med funktionsnedsättning, föräldrarna samt övriga syskon.  
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Bilaga 1 – Informationsblad 

Information	  om	  en	  studie	  om	  att	  växa	  upp	  med	  ett	  syskon	  
som	  har	  funktionsnedsättning	  
 
Jag heter Jasmin Halef och studerar sjätte terminen på socionomprogrammet på 
Örebro Universitet. I dagsläget skriver jag mitt examensarbete som handlar om att 
studera hur vuxna personer beskriver sina upplevelser av att växa upp med ett syskon 
med funktionsnedsättning, samt hur det har påverkat uppväxten och vuxenlivet. 
 
Jag söker därför efter personer som har vuxit upp med ett syskon som har 
funktionsnedsättning och som kan tänka sig delta i en intervju kring sin uppväxt med 
syskonet. Frågorna kommer att handla om hur du upplevde din uppväxt tillsammans 
med ditt syskon med funktionsnedsättning, hur det påverkade din relation till 
barndomsfamiljen samt vad det haft för inverkan på ditt vuxenliv. 
 
Intervjuerna kommer att anonymiseras och studien följer de etiska riktlinjer som finns 
gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att du får möjlighet 
att se intervjuguiden innan intervjun, och att du när som helst kan besluta dig för att 
avbryta ditt deltagande i studien. Intervjuerna kommer att spelas in, men raderas när 
studien är klar. Som deltagare i studien kommer du även att få ta del av den 
färdigställda c-uppsatsen. Intervjun kommer att ske under april och tar ungefär en 
timme att genomföra. 
 
Jag hoppas att detta har väckt ett intresse hos dig och att du kan tänka dig delta i 
studien. Vid intresse att medverka eller om du har några frågor, är du välkommen att 
kontakta mig på följande mailadress asmin.halefgmail.com.  
 
Tack för din uppmärksamhet! 
 
 
 
 
Hälsningar 
Jasmin Halef 
asmin.halefgmail.com. 
076-946 61 21 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
Kön? 
Ålder? 
 
Uppväxten 

• Kan du beskriva den familj du växte upp i? T.ex. storlek, syskon. 
• Vad hade du för kunskap kring syskonets diagnos som ung? 

 
Syskonet med funktionsnedsättning 

• Hur såg relationen till syskonet med funktionsnedsättning ut? 
• Förekom konkurrens gentemot syskonet med funktionsnedsättning? 
• Vad hade dina föräldrar för förväntningar på dig som syskon? 

 
Familjerelationer  

• Hur såg relationen till övriga syskon ut? 
• Hur påverkades relationen till övriga syskon av syskonet med 

funktionsnedsättning? 
• Hur såg relationen till föräldrarna ut? 
• Hur upplevde du att dina föräldrar ägnade sin tid till dig? 

- Fick du tillräckligt med uppmärksamhet? 
- Skillnad när syskonet med funktionsnedsättning var och inte var 

närvarande? 
• Hur betydelsefulla var andra närstående personer under din uppväxt? T.ex. 

mor- och farföräldrar/kusiner, etc. 
 
Vuxenlivet 

• Hur ser din relation till ditt syskon med funktionsnedsättning ut idag? 
• Hur ser din relation till övriga barndomsfamiljen ut idag? 
• Vilka erfarenheter bär du med dig av att ha växt upp med ett syskon med 

funktionsnedsättning? 
- Påfrestande/givande? 
- Påverkat dig i din roll som förälder/blivande förälder? 
- Påverkat dig i din roll som partner? 
- Påverkat dig i din yrkesroll? 

 


