
                       Stockholms universitet
                       Institutionen för socialt arbete
                       Inriktning mot socialpedagogik
                       HT 2009

"Han är som han är" 
En kvalitativ studie om upplevelsen av att växa upp med ett 

syskon som har autism

Författare: Agnes Liljekvist Leijon och Linda Rosén
Handledare: Christina Fleetwood



"Han är som han är"-
en kvalitativ studie om upplevelsen av att växa upp med ett syskon som har autism

Agnes Liljekvist Leijon och Linda Rosén

Abstract

The aim of this study is to examine the experienced life situations of siblings growing up with a 

brother or a sister diagnosed with autism. The study is qualitative and therefore suitable to the 

purpose of studying the informants´ own experiences. Three women and one man, aged between 

18-24 years, were interviewed through chatt programs on the Internet. The constituted perspective 

is phenomenological and the analysis were made by identifying meaning units in the text from the 

interviews. The theory used to interpret the result is systems theory and more specifically the 

structual family therapy by Salvador Minuchin. The data was also compared to earlier research. The 

result showed that the siblings were affected by growing up with a brother or sister with autism. 

Their experiences were both of positive and negative kind. The findings further showed that the 

siblings had similar as well as various experiences.
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1 INTRODUKTION

1.1 Inledning
Det saknas för närvarande publicerad information om hur stor andel av Sveriges befolkning som har 

diagnosen autism. Enligt uppskattningar förmodas dock antalet barn med autism vara ett till två per 

tusen och det är vanligare hos pojkar än hos flickor. Orsakerna till autism är ännu inte helt 

fastställda, men de flesta experter på ämnet är överens om att det handlar om en biologiskt betingad 

funktionsstörning av hjärnan (Rubin, 2006). Autism är ett tillstånd vars uttryck kan variera mellan 

olika individer. Det är ett syndrom eller en serie syndrom som dock kännetecknas av en allvarlig 

begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel, en allvarlig avvikelse i 

kommunikationsutvecklingen och begränsade, upprepade och stereotypa beteendemönster, intressen 

och aktiviteter. Utmärkande är också en tidig debut, innan tre till fem års ålder (Gillberg & 

Coleman, 2000). Detta innebär att interaktionen med andra människor blir begränsad. 

Socialstyrelsen [SoS] (2007) föreslår i en rapport att begreppet funktionsnedsättning ska användas 

för personer med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet 

funktionshinder innebär enligt SoS den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen. Man menar alltså att det är miljön som är funktionshindrande, 

inte individen. Vi kommer dock att använda oss av de begrepp som brukas av författarna som 

beskriver syndromet, men tycker ändå att det är värt att notera den nya begreppsbetydelsen.

Det har i tidigare studier framkommit att föräldrar till barn med autism påverkas av sitt barns 

tillstånd och anpassar sig efter de specifika behov som uppkommer (Benderix, 2007; Schieve, 

Blumberg, Rice, Visser, & Boyle, 2007). I en avhandling av Benderix (2007) berättar föräldrarna till 

barn med autism att de upplevde att deras andra barn, som inte hade autism, påverkades negativt av 

detta samt att föräldrarna kände att de inte hade tillräckligt med tid för syskonen. Vi finner det 

relevant att närmare belysa livssituationen för syskonen till barn med autism ur deras eget 

perspektiv, vilket vi ämnar göra genom att undersöka hur syskon själva beskriver sina upplevelser 

av sin livssituation under uppväxten. 

I 1 § SoL (2001:453) uttrycks att socialtjänsten ska syfta till jämlikhet i levnadsvillkor och social 

och ekonomisk trygghet samt öka den enskildes möjligheter att ta del i samhällets gemenskap och 

förebygga uppkomsten av sociala svårigheter och begränsa eller avhjälpa enskildas och gruppers 
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behov av stöd och hjälp (Norström & Thunved, 2003). Socialt arbete kan hävdas syfta till att för 

människor utgöra en möjlighet till stöd av olika slag, då sociala svårigheter uppfattas som så svåra 

att utomståendes hjälp är nödvändig för att tillvaron ska fungera. Behovet kan finnas hos såväl 

individer som hos hela familjer. För att det ska finnas möjlighet att erbjuda det stöd som är mest 

lämpligt i den aktuella situationen krävs det tillgång till kunskap om de behov som kan finnas i 

specifika situationer. Det kan därför hävdas vara relevant att få mer kunskap om syskonens egna 

upplevelser och låta dem själva få beskriva sin livssituation, då denna information kan utgöra 

underlag för bedömning av huruvida stödjande insatser för syskon till barn med autism är 

nödvändiga och i så fall även vilken form av insatser som kan vara motiverade. Det vi menar med 

"nödvändiga" är att barnens mentala, känslomässiga och fysiska behov ska ha förutsättningar att 

kunna tillgodoses. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur syskon till barn med autism har upplevt sin 

livssituation under uppväxten. 

1. Hur upplevde syskonen sin samvaro med familjen i såväl hemmet som utanför hemmet?

2. Hur upplevde syskonen sin tillvaro utanför familjen?

3. Vilken betydelse tror syskonen att deras brors/systers autism har haft för dem under 

uppväxten?

4. Anser syskonen sig ha haft tillgång till stöd under uppväxten och i så fall, vilket slags stöd 

och varifrån?

1.3 Studiens avgränsning
Denna studie är avgränsad i det avseendet att den endast undersöker upplevelserna hos syskon till 

individer med autistiskt syndrom, även kallat infantil autism eller Kanners syndrom. 

Undersökningen omfattar syskon, mellan 18-24 år, som under uppväxten har levt tillsammans med 

en bror eller syster som efter utredning fått denna diagnos. Som Gillberg (1999) skriver benämns 

tillståndet i dagligt tal autism, varför vi väljer att även i detta sammanhang använda den termen. En 

närmare redogörelse för begreppet autism följer i ett eget avsnitt.
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Som teoretiska utgångspunkter har denna studie ett teoretiskt perspektiv och en teori, vilka utgör 

grunden till studiens syfte och metod, samt en specifik hypotes om resultatet av undersökningen. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) skriver att ett perspektiv är en utgångspunkt 

som inte är avsedd att prövas empiriskt, utan en teoretisk grund för inspiration till mer specifika 

antaganden om möjliga förklaringar till de fenomen som ska undersökas. Teori beskriver Esaiasson 

et al. (2007) som en tänkbar förklaring till samband mellan specifika faktorer. Teorin är således ett 

antagande om orsak och verkan på en generell nivå. En hypotes uppges vara en förklaring även den, 

men med en högre grad av konkretion. Hypotesen är ett antagande om ett specifikt fenomen, 

begränsat i tid och/eller rum. 

2.1 Vetenskapsfilosofiskt perspektiv
Vi ämnar med denna studie lyfta fram syskonens egna upplevelser, utifrån deras egna perspektiv. 

Det perspektiv som utgör en grund för denna studie, är ett vetenskapsfilosofiskt sådant i form av 

fenomenologi. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att i fenomenologin är utgångspunkten den 

subjektiva upplevelsen hos människor och att i centrum för en undersökning med fenomenologisk 

grund står just fenomenvärlden. Kvale och Brinkmann (2009) uppger att en fenomenologisk 

utgångspunkt innebär en fokusering på innebörderna i livsvärlden hos informanterna i fråga. Med 

övertygelsen att den relevanta verkligheten utgörs av människors uppfattningar av vad den är, finns 

det en strävan efter att beskriva världen så som den upplevs av människor och utifrån deras 

perspektiv förstå de sociala fenomen som kommer i ljuset. 

I enlighet med det fenomenologiska perspektivet bygger denna studies syfte på övertygelsen att 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är, varför det i strävan efter att nå kunskap om 

verkligheten är relevant att undersöka människors upplevelser av densamma, uttryckta med 

individernas egna ord. Därför är studiens syfte att undersöka människors egna upplevelser av att 

växa upp som syskon till barn med autism. Tidigare forskning om syskon till barn med autism, 

vilken beskrivs närmare i ett kommande avsnitt, har dominerats av kvantitativa undersökningar i 

vilka färdiga enkäter har använts för att ta reda på hur livssituationen har sett ut. Denna studie kan 

hävdas vara av relevans för att den belyser syskonens upplevelser så som de själva beskriver dem 

och bidrar till en bättre förståelse för deras verkligheter. 
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2.2 Teori
Som teoretisk utgångspunkt för denna studie har vi valt den, inom systemteori, strukturella 

familjeterapins teoretiska grund enligt Salvador Minuchin. Schjödt och Egeland (1989) skriver att 

systemteori egentligen utgörs av flera olika systemteorier, men att de alla som grundenhet har 

begreppet system. För att kunna betrakta något som ett system ska dess komponenter interagera 

med varandra på ett sätt som skiljer sig från interaktionen med komponenter utanför systemet och 

denna inre interaktion ska vara under viss tid. Schjödt och Egeland uppger att systemteori, med 

vissa undantag, utgör ett grundläggande fundament i alla familjeterapeutiska modeller. 

Salvador Minuchin (1999) skriver att den strukturella familjeterapins teori bygger på övertygelsen 

att människan påverkar och påverkas av sin sociala omgivning. Det hör till människans natur att 

leva i grupper med andra människor och en naturlig sådan grupp är familjen, vilken utgör ett eget 

socialt system. Familjens existens tjänar två syften, varav det ena är att verka som ett psykosocialt 

skydd för medlemmarna och det andra syftet är att överföra samhällets rådande kultur till de 

enskilda medlemmarna och lära dessa att anpassa sig till den. Familjen har således en strävan efter 

att upprätthålla sin egen existens och detta förutsätter att det finns en struktur. Som socialt system 

har en familj sin egen struktur, efter vilken medlemmarna lever tillsammans. Interaktionen mellan 

familjens medlemmar kan beskrivas som transaktioner vilka, då de upprepas om och om igen, bildar 

mönster som reglerar hur, när och vem den enskilde medlemmen ska stå i viss relation till. Dessa 

transaktionsmönster upprätthåller den rådande strukturen. Vidare uppger Minuchin att de inre 

upplevelserna hos människor bestäms av interaktionen med omgivningen. En förändring i 

familjesystemets struktur innebär att medlemmarnas inbördes ställningar förändras på motsvarande 

sätt, vilket får konsekvensen att individernas inre upplevelser förändras liksom deras yttre beteende. 

Det pågår en ständig ömsesidig påverkan mellan individen och systemet (ibid.). 

Minuchin (1999) skriver att medlemmarna just i egenskap av enskilda individer kan betraktas som 

subsystem i det större systemet. Även relationen mellan ett begränsat antal medlemmar inom 

familjesystemet är ett subsystem. Minuchin uppger att gränserna mellan subsystemen ska vara 

tydliga, men öppna för kontakt mellan medlemmarna och andra utanför familjen om samvaron ska 

kunna vara konstruktiv. Medlemmarna behöver närhet till, såväl som självständighet från, varandra. 

Alltför stela respektive alltför diffusa gränser leder till att familjen blir dysfunktionell. I en familj 

med två föräldrar utgör dessa ett subsystem och detta måste enligt Minuchin ha en gräns som 

skyddar det mot inblandning från andras krav och behov, för att föräldrarna tillsammans ska kunna 
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uppfostra sina barn. Att vara förälder innebär krav på en förmåga att kunna vårda, vägleda och 

kontrollera. Makten ska enligt Minuchin vara ojämnt fördelad och föräldrarna ska gentemot barnen 

ha en auktoritet för att uppfostran ska vara möjlig. Däremot påpekar Minuchin att i stora familjer, i 

ensamförälder-familjer eller i familjer i vilka båda föräldrar arbetar mycket, kan det vara befogat att 

tilldela ett barn mer makt och ansvar. Detta får dock inte överstiga en viss nivå, så att barnet får en 

roll av förälder och belastas med alltför höga krav. Gränsen mellan barnet och föräldern kan bli 

alltför diffus, vilket är destruktivt för familjen och inte minst försvårar relationen till andra 

eventuella barn i densamma. Finns det flera barn i en familj, menar Minuchin att relationerna 

mellan dessa också är viktiga subsystem. Syskonrelationen är ett subsystem i vilket barn lär sig att 

samarbeta, förhandla och tävla. Det har betydelse för utvecklandet av den sociala förmågan i 

sammanhang med jämnåriga (ibid.). 

Minuchin (1999) skriver dessutom att familjesystemet kan utsättas för och påverkas av stress, 

vilken kan komma från fyra olika källor. Stressen kan uppstå i en kontakt mellan en medlem och 

krafter utanför familjen, vilket får effekten att hela eller delar av systemet anpassar sig till den 

enskilde medlemmens förändrade situation. Stressen kan också uppstå i kontakt mellan hela 

familjen och krafter utanför denna. Naturliga övergångsfaser i familjens utveckling leder också till 

stress, då exempelvis antalet medlemmar i hemmet minskar för att ett barn flyttar hemifrån. Stress 

uppstår dessutom vid speciella problem, vilka kan utgöras av till exempel en allvarlig sjukdom, ett 

fysiskt handikapp eller en utvecklingsstörning hos en medlem (ibid.). 

Den strukturella familjeterapins teori enligt Minuchin (1999) är teoretisk utgångspunkt i denna 

studie, då den ligger till grund för studiens syfte och specifika frågeställningar. Vi utformade syftet 

utifrån ett antagande om att familjen är ett system vars medlemmar påverkar och påverkas av 

varandra och att en medlems autism utgör en faktor i denna ömsesidiga påverkan. Vi hade kunnat 

använda en teori som, till skillnad från Minuchins, inte betraktar familjen som speciellt 

betydelsefull utan istället fokuserar på individens inre liv och dennes personliga upplevelser, 

eftersom det är just dessa som studien syftar till att undersöka. Studiens nuvarande syfte hade å 

andra sidan inte existerat om inte den aktuella teorin hade utgjort vår grund till intresset. Intresset av 

studiens ämne kommer av just antagandet att familjen har en avgörande betydelse för individens 

inre upplevelser, så som Minuchin hävdar. 

Autism beskrivs av Gillberg (1999) som ett funktionshinder och av Socialstyrelsen [SoS] (2007) 
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som en funktionsnedsättning och kan därför med Minuchins (1999) teori hävdas vara ett speciellt 

problem som leder till stress inom en familj. Familjer i vilka en medlem har autism utsätts således 

för stress, vilken påverkar familjens inre liv. Som redan omnämnts innebär detta, enligt Minuchin, 

att de enskilda medlemmarnas upplevelser och beteenden också påverkas, vilket i sin tur har effekt 

på resten av familjen. Genom antagandet att såväl föräldrar som syskon påverkas av att ett barn i 

familjen har autism, kom vi fram till syftet med denna studie. Detta i kombination med intrycket att 

just syskonen sällan har varit i centrum för forskningen och att det i enlighet med det 

fenomenologiska perspektivet är relevant att ta reda på hur människor själva upplever sin 

verklighet. 

2.3 Hypotes
Utifrån teorin av Minuchin som ovan har beskrivits och som utgör grunden till studiens syfte och 

frågeställningar, har vi inför undersökningen formulerat en specifik hypotes. Då vårt antagande är 

att syskon generellt påverkas av att ett annat barn i familjen har autism, tror vi också att just denna 

studies intervjupersoner under uppväxten har påverkats av att deras bror eller syster har haft autism. 

På basis av teorin av Minuchin, har vi gjort ett antagande om att närvaron av autism i familjen har 

haft betydelse för syskonens inre upplevelser av sin livssituation. Då studiens teoretiska perspektiv 

är det fenomenologiska betraktas det relevanta vara intervjupersonernas inre upplevelser, eftersom 

verkligheten hävdas vara vad människor uppfattar att den är. Vår hypotes är att syskonen i denna 

studie upplevde sig bli påverkade av att växa upp med en bror eller syster med autism. 

Det kan hävdas att intervjupersonernas beskrivningar inte nödvändigtvis motsvarar deras riktiga 

upplevelser, vilket föranleder ett ifrågasättande av sanningshalten hos utsagorna. Utgångspunkten 

för ett sådant påstående kan sägas vara att det finns en verklighet som är en annan än den som 

människor beskriver. Å andra sidan kan forskning baserad på människors utsagor, vare sig den är 

kvalitativ eller kvantitativ, aldrig någonsin garantera att det som uppges är den verkliga sanningen. 

Det är i sådan forskning nödvändigt att utgå ifrån att det som uppges är sant. Dessutom betraktas 

sanningen, med ett fenomenologiskt perspektiv, som varje människas egen beroende på dennes 

perspektiv. Verkligheten är vad människor uppfattar att den är, så som de beskriver den. Våra 

intervjupersoners beskrivningar är deras sanning och precis det som vi vill få fram. 
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3 AUTISM SOM BEGREPP 

Som redan omnämnts är autism att betrakta som ett syndrom som kännetecknas av en allvarlig 

begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel, avvikelse i kommunikationsutvecklingen 

samt repetitiva, stereotypa mönster i beteenderepertoaren (Gillberg & Coleman, 2000). Nedan följer 

en kort redogörelse av begreppet i ett historiskt perspektiv, varefter den aktuella definitionen 

beskrivs. 

3.1 Begreppets historik 
Gillberg (1999) skriver att termen "autism" förmodligen användes för första gången 1911 av Eugen 

Bleuler, som med denna term avsåg ett symtom tillhörande schizofreni, i form av 

egocentricitet/självförsjunkenhet. Först på 1940-talet kom autism att betraktas som en störning av 

fristående slag, i och med en artikel med titeln "Autistiska störningar i den känslomässiga 

kontaktförmågan" som skrevs av Leo Kanner. Vid samma tidpunkt presenterade dessutom Hans 

Asperger, ovetandes om Kanners artikel, resultat från vissa observationer av barn och skapade 

termen "de autistiska personlighetsavvikelserna i barndomen". Gillberg uppger att användningen av 

begreppet autism därefter spred sig och att den förhärskande övertygelsen under 1900-talets senare 

hälft var att autism är en sjukdom som har psykiska orsaker, för vilka föräldrarna är ansvariga. 

Därför separerades många barn med autism från sina föräldrar. En förändring av resonemanget 

kring autism uppstod på 1980-talet, då andra teorier om tillståndets orsaker började utvecklas. 

3.2 Begreppet idag 
Gillberg (1999) skriver att begreppet autism kan delas in efter de olika grader av svårighet som 

tillståndet innebär. Graderna är tre till antalet och kan kallas för "svår", "medelsvår" och "lindrig". 

Lindriga former kallas ibland för högfungerande autism, vilket innebär att individen fungerar 

relativt väl i relation till sin omgivning. Gillberg betonar att det dessutom finns olika varianter av 

tillståndet autism och att det kan betraktas som svårt att göra avgränsningar mellan dessa. 

Gillberg (1999) uppger att autistiskt syndrom är en undergrupp till autism och förmodligen den 

variant som är störst vad gäller antalet befintliga diagnoser. För att som individ få diagnosen 

autistiskt syndrom, även kallat infantil autism eller Kanners syndrom och i dagligt tal benämnt 

autism, krävs det att vissa kriterier uppfylls. Det ska finnas en kraftig begränsning av förmågan till 
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ömsesidig social interaktion och en kraftig begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation, 

inklusive begränsning i språkförståelse, gestförståelse, symbolförståelse samt svårigheter och 

avvikelser när det gäller förmågan att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt. Vidare ska det finnas en 

kraftig begränsning i beteenderepertoaren och förmågan att fantisera med förekomst av utstuderade 

ritualbeteenden, märkliga rutiner eller extremt avvikande lekbeteenden. Orsaken till autistiskt 

syndrom är ännu inte fastställd, men det är allmänt accepterat att tillståndet är ett resultat av en 

biologiskt betingad avvikelse i individens nervsystem (ibid.). 

Gillberg (1999) skriver vidare att ett ytterligare kriterium för diagnosen autistiskt syndrom är en 

tidig debut. På de flesta håll betraktas 2 1/2 år som en åldersgräns för symtomdebuten, om 

diagnosen ska kunna bli autistiskt syndrom. I en majoritet av fallen med detta tillstånd har 

symtomen visat sig redan under det första levnadsåret. Även Schieve et al. (2007) skriver att autism 

visar sig tidigt i livet och att debuten kan uppstå upp till 3 års ålder. Gillberg (1999) uppger att av de 

individer som får diagnosen autistiskt syndrom som barn, har majoriteten av dem bestående 

svårigheter med att klara av en vardag som vuxna. Fyra av fem barn som får diagnosen kommer att 

i vuxen ålder vara socialt och psykiskt handikappade. Autistiskt syndrom kan alltså sägas vara ett 

livslångt funktionshinder. 

Gillberg (1999) uppger vidare att det för autism och autismliknande tillstånd finns en gemensam 

rubricering, vilken är autismspektrum. Autismliknande tillstånd omfattar bland annat Aspergers 

syndrom, vilket i realiteten kan vara mycket likt lindrig autism. 

3.2.1 Diagnos enligt DSM IV
För att få diagnosen autistiskt syndrom fordras att minst sex kriterier av nedanstående, från diagnos- 

manualen DSM-IV (APA, 1994/1995) är uppfyllda. Av dessa krävs minst två punkter från kategori 

ett samt minst ett från vardera kategorierna två och tre.

1. Nedsatt förmåga att interagera socialt

• Påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden som exempelvis 

ansiktsuttryck och gester som ett led i den sociala interaktionen

• Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån

• Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra

• Brist på social eller emotionell ömsesidighet
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2. Nedsatt förmåga att kommunicera

• Försenad talutveckling eller talar inte alls

• Hos personer med utvecklad talförmåga en nedsatt förmåga att inleda eller upprätthålla 

samtal med andra

• Stereotypt tal med många upprepningar

• Brist på varierad spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende adekvat för 

utvecklingsnivån

3. Begränsade, upprepade och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter

• Fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i intensitet 

eller fokusering

• Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer

• Stereotypa och upprepade motoriska manér, till exempel handviftningar

• Enträgen fascination inför delar av saker

Dessutom krävs försening eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden med debut 

före tre års ålder: (1) social interaktion, (2) språk som syftar till social kommunikation eller (3) 

symboliska lekar eller fantasilekar samt att störningen inte förklaras bättre med Retts syndrom eller 

desintegrativ störning hos barn.
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I genomgången av tidigare forskning har vi fokuserat på sådant som gäller familjemedlemmars 

påverkan av att någon i familjen har autism. Vi har främst använt oss av avhandlingar och artiklar 

som behandlar syskonens tillvaro, men även inkluderat forskning som rör hela familjen. Några 

artiklar samt avhandlingar behandlar inte specifikt autism, utan autism och andra typer av mentala 

funktionshinder. Eftersom autism allmänt har betraktats som ett mentalt funktionshinder kan det 

tänkas finnas så pass mycket gemensamt mellan detta tillstånd och andra inom gruppen mentala 

funktionshinder, att även forskning om de senare kan vara av relevans för denna studie.

Den litteratur vi använt oss av finns på databaserna Social Sciences Subject Area (CSA) och 

Academic Search Premier. Vi använde oss av de engelska sökorden autis* "and" sibling* "or" 

famil* "or" parent*. Vi gjorde en avancerad sökning och valde Scholarly (Peer Reviewed) Journals 

eftersom dessa kollegialt granskade artiklar håller hög kvalitet. Bland artiklarna vi hittade läste vi 

överskrifter och abstracts för att sortera ut sådant av högst relevans för vår litteraturstudie. Vi sökte 

även litteratur på Libris och använde oss då av sökorden autis* "or" funktionshind* "and" familj* 

"or" syskon* "or" föräld* samt kombinationen autis* "or" disab* "and" famil* "or" sibling* "or" 

parent*. 

Vid läsningen av det material som vi fann vara relevant för vår intention, dokumenterade vi varje 

studies syfte, metod, urval och resultat. Detta gjordes för att få en klar uppfattning om varje enskild 

studie samt underlätta en jämförelse mellan studierna och möjligheten att upptäcka såväl mönster 

som avvikelser mellan dem. Efter detta utvecklade vi kategorier utifrån materialet. Vi upptäckte 

vissa teman som studierna berörde i sina undersökningar och dessa teman gjorde vi till kategorier. 

Kategorierna underlättade våra möjligheter att få en övergripande bild av forskningens resultat och 

vilka typer av frågor som har besvarats i den. Därför presenterar vi resultatet av vår genomgång av 

tidigare forskning indelat i de kategorier som vi tyckte oss identifiera. Avslutningsvis redovisar vi 

våra egna slutsatser och reflektioner kring det resultatet visar. 

4.1 Resultat
Av de studier vars resultat har inkluderats i vår sammanställning är majoriteten baserade på 

kvantitativ metod, med enkätundersökningar för insamling av empiri och statistiska beräkningar för 
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analys. Avhandlingen "Disabled children: the psychological status of parents and the social network 

of siblings" av Veisson (2000) bygger på just kvantitativ metod med enkätundersökning som 

tillvägagångssätt. Denna avhandling handlar om det psykiska tillståndet hos föräldrar till barn med 

mentala funktionshinder samt syskonens sociala nätverk. 

De artiklar vilka bygger på kvantitativ metod med enkätundersökningar är följande: Aksoy och 

Yildirim (2008) har skrivit "A Study of the Relationships and Acknowledgement of Non-Disabled 

Children with Disabled Siblings" och redogör för syskons attityd gentemot sin bror eller syster. Rao 

och Beidel (2009) skriver i sin artikel "The Impact of Children With High-Functioning Autism on 

Parental Stress, Sibling Adjustment, and Family Functioning" om betydelsen av barnens beteende 

för föräldrarnas stress, syskonens anpassning och för hur familjen fungerar. Pilowsky, Yirmiya, 

Doppelt, Gross-Tsur och Shalev (2004) skriver även de om syskonens anpassning i artikeln "Social 

and emotional adjustment of siblings of children with autism". I artikeln "Adjustment, sibling 

problems and coping strategies of brothers and sisters of children with autistic spectrum disorder" 

behandlar Ross och Cuskelly (2006) syskonens coping-strategier i förhållande till barnen med 

autism. Lee (2009) skriver i artikeln "Parents of Children with High Functioning Autism: How Well 

Do They Cope and Adjust?" om föräldrarna till barn med högfungerande autism och hur de hanterar 

sin situation. Schieve, Blumberg, Rice, Visser och Boyle (2007) behandlar i "The relationship 

between autism and parenting stress" relationen mellan autism och föräldrars stress och Osborne 

och Reed (2009) skriver om relationen mellan föräldrars stress och beteendeproblem hos barn med 

autism i artikeln "The Relationship Between Parenting Stress and Behavior Problems of Children 

With Autistic Spectrum Disorders". Wood Rivers och Stoneman (2003) skriver även de om 

föräldrars stress, men i koppling till syskonrelationerna i artikeln "Sibling Relationships When a 

Child Has Autism: Marital Stress and Support Coping". Wood Rivers och Stoneman (2008) har 

ytterligare berört föräldraskapet och syskonrelationerna i "Child Temperaments, Differential 

Parenting, and the Sibling Relationships of Children with Autism Spectrum Disorder". I artikeln 

"Adolescent Siblings of Individuals with an Autism Spectrum Disorder: Testing a Diathesis-Stress 

Model of Sibling Well-Being" behandlar Orsmond och Seltzer (2009) välmåendet hos syskon till 

barn med autism. 

Av ovanstående studier som har använt syskon till individer med autism eller andra funktionshinder 

som informanter eller berört deras situation via föräldrarna, har dessa syskon, liksom de 

funktionshindrade barnen, i samtliga fall varit minderåriga och boende hemma hos föräldrarna. Ett 

par artiklar, även de byggda på kvantitativa enkätundersökningar, behandlar dock vuxna syskon till 
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individer med autism. I artikeln av Orsmond och Seltzer (2007), "Siblings of individuals with 

autism or Down syndrome: effects on adult lives" tillfrågades vuxna syskon till vuxna individer 

med autism respektive Downs syndrom om sin relation. Orsmond, Hsin-Yu och Seltzer (2009) 

skriver i artikeln "Siblings of individuals with an autism spectrum disorder: Sibling relationships 

and wellbeing in adolescence and adulthood" om ungdomar och vuxna syskon till personer med 

autism. 

Ett par studier som har använts i genomgången av tidigare forskning är, till skillnad från alla 

ovanstående, baserade på kvalitativ metod. Benderix (2007) har i sin avhandling "Familjers och 

vårdpersonals erfarenheter av barn och vuxna med autism" gjort kvalitativa intervjuer med bland 

annat barn som har autism och deras föräldrar. I studien av Grey (1998), "Autism and the family: 

Problems, Prospects, and Coping with the Disorder" har intervjuer med föräldrar till barn med 

autism gjorts.

4.1.1 Syskonens allmänna inställning till barnet med funktionshinder och deras relation till  
varandra

Aksoy och Yildirim (2008) uppger att deras studie av syskon till barn med mentala funktionshinder, 

däribland autism, visar att syskonen generellt har en positiv attityd till sin bror/syster. Wood Rivers 

och Stoneman (2003) uppvisar även de resultat som innebär att syskonen till barn med autism i 

studien var positiva i sitt omdöme av syskonrelationens kvalitet. I studien av Benderix (2007) där 

hon bland annat intervjuar 14 syskon, mellan 5-29 år, till barn med autism och utvecklingsstörning 

framkommer att syskonen till följd av detta hade en väl utvecklad empati vilket ledde till ökad 

förståelse och hjälpsamhet. Vidare framkom att de tyckte synd om sitt syskon med autism. 

Grey (1998) visar i sin studie att föräldrar till barn med autism uppger att syskonen var väldigt 

accepterande och beskyddande mot barnen med autism. En del föräldrar berättar att syskonen blivit 

mer mogna och utvecklat större acceptans mot funktionshindrade personer generellt. 

I en studie av Orsmond, Hsin-Yu och Seltzer (2009) framkommer att tonåringar från större familjer 

hade mer positiva känslor om syskonskapet än de från en mindre familj. Det visade sig också att en 

positiv syskonrelation var kopplad till ett större föräldrastöd, inte bara i tonåren utan även i 

vuxenlivet. 
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4.1.2 Betydelsen av funktionshindrets typ och grad av svårighet för syskonens situation
Aksoy och Yildirim (2008) uppger att det i resultaten av deras studie framkommer att av alla syskon 

till barnen med olika typer av mentala funktionshinder, ger syskonen till barnen med autism lägst 

omdöme av sin attityd gentemot brodern/systern och syskonrelationens kvalitet. Forskarna menar 

att eftersom autism kan betraktas som det svåraste funktionshindret av de typer som inkluderades i 

studien, visar resultatet att ju svårare funktionshindret är desto sämre är syskonens upplevelse av 

relationen. 

Orsmond och Seltzter (2007) presenterar resultat som visar att i en jämförelse mellan vuxna syskon 

till individer med autism och vuxna syskon till individer med Down syndrom, visar sig de senare ha 

mer positiva känslor för sin bror/syster än de förstnämnda. Däremot uppgav syskonen till 

individerna med autism att deras relation till föräldrarna hade påverkats av funktionshindrets 

existens, i högre grad än syskonen till individerna med Down syndrom, och att denna påverkan 

främst var av positivt slag. 

Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur och Shalev (2004) har gjort en studie av den sociala och 

emotionella anpassningen hos syskon till barn med autism. Resultaten visar att de flesta av 

syskonen är relativt väl anpassade till situationen och fungerar väl i denna. Dock uppvisar syskon 

till barn som är icke-verbala fler problem än syskon till barn som är verbala. Den förstnämnda 

gruppen har fler beteendeproblem och en sämre social förmåga än de andra. I studien av Wood 

Rivers och Stoneman (2008) kunde man däremot inte redogöra för någon märkbar betydelse för 

syskonen av att barnet med autism var verbal eller icke-verbal. 

Ross och Cuskelly (2006) uppger att det av deras resultat framgår att det hos syskon till barn med 

autism eller autismliknande tillstånd, är vanligt med önsketänkande kring det aktuella 

funktionshindret. Syskonen önskar alltså att situationen vore annorlunda än den är. 

I avhandlingen av Benderix (2007) berättar syskonen hur barnet med autism ibland uppvisade 

skrämmande avvikande beteenden som till exempel att kleta ner möbler och dylikt med avföring, 

våldsamt skrikande, självskadebeteenden, att skada någon familjemedlem eller ett husdjur. Att inte 

kunna förutsäga eller kontrollera sådana situationer var en smärtsam upplevelse för syskonen, både 

fysiskt och emotionellt. Liknande fenomen framkommer i studien av Grey (1998) där det visade sig 

att flera av syskonen i sådana fall tog avstånd från personen med autism.
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4.1.3 Betydelsen av att ha ett funktionshindrat barn för föräldrarnas psykiska tillstånd
Flera av föräldrarna i avhandlingen av Benderix (2007) uppgav att deras dagliga liv gått åt till att 

tillgodose behoven hos barnet med autism och att de upplevt stress under lång tid. En stor del av 

dem uttryckte att de ibland hade en känsla av total utmattning. Det framkom vidare att föräldrarna 

blev ledsna när syskonen blev utsatta för våld, fick sina saker förstörda eller drog sig undan barnet 

med autism när denne uppvisade våldsamma beteenden. Föräldrarnas stress blir tydlig även i Greys 

(1998) studie . Resultatet visar att många hade känslomässiga problem liksom fysiska problem som 

huvudvärk, viktproblem, matsmältningsproblem och dermatit samt karriärsproblem och problem i 

förhållandet. 

Sheive, Blumberg, Rice, Visser och Boyle (2007) gjorde en stor studie i vilken föräldrar till barn 

med autism, föräldrar till barn med utvecklingsproblem och särskilda vårdbehov, föräldrar till barn 

med utvecklingsproblem utan särskilda vårdbehov och föräldrar till barn som var normalutvecklade. 

Av dessa ovanstående grupper kände föräldrar till barn med autism högst grad av frustration. 

I Rao och Beidels (2009) studie med föräldrar till barn med högfungerande autism uppenbarades att 

de hade signifikant mycket högre stress och en försämrad familjefunktion jämfört med 

kontrollgruppen, vilket visade sig vara kopplat till barnens beteendefaktorer. Man såg i den studien 

däremot ingen större skillnad i psykologiska problem och mental hälsa hos de båda grupperna.

Lee (2009) gör i sin studie en jämförelse mellan föräldrar till barn med högfungerande autism och 

föräldrar till barn utan funktionshinder. Resultaten visar att föräldrarna till barn med autism 

upplever mer stress och sämre mental hälsa, och i fler fall har klinisk depression än föräldrarna till 

barn utan funktionshinder. De tenderar dessutom att vara mindre optimistiska, ha en lägre 

självkänsla, ha en lägre psykisk stabilitet och erhålla mindre stöd från familj och släkt än de andra 

föräldrarna. Veissons (2000) resultat visar även de att föräldrar till barn med mentala 

funktionshinder uppvisar fler depressiva symtom, fler negativa upplevelser och färre positiva 

upplevelser av sin situation än föräldrar till barn utan funktionshinder. 

4.1.4 Betydelsen av föräldrarnas psykiska tillstånd och beteende för barnen med funktionshinder 
och deras syskon

Wood Rivers och Stoneman (2008) pekar på att barn som är nöjda med föräldraskapet skattar sina 

syskonrelationer högre i alla avseenden än barn som är mindre nöjda med föräldraskapet. Wood 
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Rivers och Stoneman (2003) uppger att det i deras studie framkommer att i familjer där ett av 

barnen har autism, påverkas syskonens attityd och beteende av föräldrarnas nivå av stress. Av 

syskonens rapporter framgår att ju högre föräldrarnas stress är, desto sämre inställning får syskonen 

till sin bror/syster med autism och desto mer negativt beteende respektive mindre positivt beteende 

utövar syskonen mot sin bror/syster med autism. Då föräldrarnas stress ökade uppgav sig syskonen 

bli mindre tillfredsställda med sin relation till brodern/systern. 

I en kvantitativ studie av Osborne och Reed (2009) undersökte man just förhållandet mellan 

föräldrarnas stress och de autistiska barnens beteendeproblem. Det visade sig att föräldrarnas stress 

påverkade barnens beteenden mer än att barnens beteenden ledde till föräldrarnas stress. Osborne 

och Reed diskuterar om det kan vara så att stressen triggar förändringar i föräldrarnas förmåga att 

tålmodigt anpassa sig och respondera till barnen. Stressen kan då inverka på barnens beteenden 

vilket i sin tur ökar föräldrarnas stress och blir en ond cirkel. 

4.1.5 Syskonens ansvar i familjen och hemmet
Veisson (2000) redovisar efter en jämförelse mellan syskon till barn med mentala funktionshinder 

och syskon till barn utan funktionshinder, att det inte finns någon skillnad i upplevelsen av graden 

av ansvar i hemmet och familjen. I studien av Benderix (2007) kände de flesta syskonen ett stort 

ansvar för sitt syskon med autism. Ansvarsgraden ökade med åldern och några av de äldre barnen 

kände ett djupare ansvar inför framtiden. Ansvaret innebar bland annat en skyldighet att skydda sitt 

syskon från att skada sig själv eller andra samt att avlasta sina föräldrar. I familjer med större närhet 

mellan föräldrar och barn visade sig ansvarskänslan starkare. Grey (1998) pekar i sin studie på att 

flera av syskonen fick tillrättavisa de autistiska barnen, något de upplevde som energikrävande och 

uttröttande. Det framkom också att de ibland blev arga över att deras föräldrar spenderade så 

mycket tid med det autistiska barnet, men även för att familjen hade så lite semester eller gjorde så 

få sociala aktiviteter tillsammans.

4.1.6 Syskonens sociala förmåga och relationer utanför familjen
Veisson (2000) uppger i sitt resultat av studien att syskon till barn med mentala funktionshinder har 

större svårigheter med relationerna till andra barn i skolan än syskon till barn utan funktionshinder. 

En av de mest signifikanta skillnaderna mellan grupperna var att syskonen till barn med 

funktionshinder redovisade mycket mer blyghet och osäkerhet i sociala sammanhang än den andra 
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gruppen. Det framkom att syskon till en äldre bror/syster med funktionshinder och som levde i en 

större familj (relativt sett) önskade att de hade fler kamrater i skolan i mycket högre grad än övriga 

informanter. Veisson drar slutsatsen att detta beror på att de i jämförelse med de andra också har ett 

reellt mindre antal kamrater. Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur och Shalev (2004) presenterar 

också resultat som visar att syskon till barn med autism uppvisar en försening i sin sociala förmåga, 

en försening som är större ju större familjen är. 

Veisson (2000) visar vidare i sin studie att 40 procent av syskonen till barn med mentala 

funktionshinder, på enkätfrågan om de kände någon med funktionshinder, inte medgav att de hade 

en bror/syster med detta. Informanterna undanhölls nämligen informationen om varför studien 

gjordes och varför just de var utvalda. De syskon som uppgav att de hade en bror/syster med 

mentalt funktionshinder, visade sig också vara mer måna om att vara populära, tyckte sig kunna 

bjuda hem kamrater när de ville samt var mindre blyga och osäkra än de syskon som inte medgav 

att de hade en bror/syster med funktionshinder. 

Av informanterna i avhandlingen av Benderix (2007) var det också flera som uppgav att de inte 

hade berättat för någon alls att de hade ett syskon med autism och de flesta valde att inte ta hem sina 

kamrater. Några på grund av syskonets ibland våldsamma beteende, några för att de upplevde att 

föräldrarna inte hade tid för dem och några för att de inte hade några vänner. Även Grey (1998) 

uppger att syskonen sällan bjöd hem några vänner och de som gjorde det skämdes ibland över saker 

det autistiska barnet gjorde. 

4.1.7 Betydelsen av stöd för syskonen
Wood Rivers och Stonemans (2003) studie omfattar familjer i fem delstater i USA. Studien 

undersöker bland annat huruvida stöd från ett socialt nätverk liksom från ett offentligt stödsystem 

har betydelse för syskonen i familjen. Med stöd från ett offentligt stödsystem avser Wood Rivers 

och Stoneman deltagande i stödgrupper. I studien visar resultaten att relationen mellan syskon och 

barn som har autism försämras, då föräldrarnas stress ökar och familjen endast har lite informellt 

socialt stöd av sitt nätverk. I familjer som däremot har mycket sådant stöd, försämras inte 

syskonrelationen även om föräldrarnas stress ökar. Det visar sig vidare att om familjer aktivt söker 

informellt socialt stöd, blir syskonens inställning och beteende i syskonrelationen enligt deras egna 

rapporter mer positivt. Wood Rivers och Stoneman skriver dock att det framkommer att i familjer i 

vilka föräldrarnas stress är låg, är syskonens tillfredsställelse med situationen liksom deras beteende 
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gott, oavsett graden av socialt stöd. Samtidigt framgår det av resultatet att hos familjer i vilka 

föräldrarnas stress är hög och som får mycket stöd genom ett offentligt stödsystem, uppvisar 

syskonen fler negativa beteenden än färre. Wood Rivers och Stoneman diskuterar om deltagande i 

ett offentligt system för hjälp, måhända bidrar till familjens inre stress och påverkar syskonen 

negativt. 

4.2 Sammanfattning och slutsatser
Det har av studierna framkommit att syskon till barn med autism och andra mentala funktionshinder 

generellt har en positiv inställning till sin bror/syster och till stor del visar förståelse för dennes 

funktionshinder (se bland annat Aksoy & Yildirim, 2008; Wood Rivers & Stoneman, 2003). Flera 

studier uppvisar dock resultat som innebär att typen av funktionshinder och dess grad av svårighet 

har betydelse för syskonens upplevelse av situationen, inställning till sin bror/syster och beteende 

gentemot sin omgivning. Det har framkommit att ju svårare funktionshindret är, desto sämre är 

syskonens upplevelse, inställning och beteende (Aksoy & Yildirim, 2008; Pilowsky et al., 2004). 

Det visar sig också finnas ett samband mellan föräldrarnas nivå av stress och syskonens inställning 

till sin bror/syster och beteende gentemot denne (Wood Rivers & Stoneman, 2003). Likaså 

redovisade en studie (Osborne & Reed, 2009) resultat som innebär att beteendeproblem hos barn 

med autism blir värre ju mer stress föräldrarna uppvisar. Föräldrarnas stress leder alltså till värre 

beteendeproblem hos barnen med autism. Vi kan hävda att detta också leder till en sämre inställning 

och ett sämre beteende hos syskonen, då de av resultaten hos Aksoy och Yildirim (2008) och 

Pilowsky et al. (2004) kan förmodas bli påverkade av funktionshindrets grad av svårighet. Vi kan 

således förmoda att föräldrarnas stress kan ha både en direkt och en indirekt effekt på syskonens 

inställning och beteende. Dessutom kan vi anta att det finns en risk för att detta leder till en negativ 

spiral i vilken föräldrarnas stress påverkar barnens beteenden och deras känslor, vilket leder till 

ännu mer stress hos föräldrarna och så vidare. 

Av de studier som här har behandlats visar också alla som rör föräldrarnas psykiska tillstånd, att 

föräldrar till barn med autism och andra funktionshinder upplever mer stress än föräldrar till barn 

utan funktionshinder (exempelvis Benderix, 2007; Grey, 1998; Lee, 2009). Med tanke på att 

syskonen förefaller bli påverkade direkt såväl som indirekt av föräldrarnas stress, menar vi att det 

innebär att syskon till barn med autism och andra funktionshinder har sämre upplevelse av sin 

situation och ett sämre beteende än syskon till barn utan funktionshinder. Det framkommer dock 

17



hos Wood Rivers och Stoneman (2003) att utnyttjandet av informellt socialt stöd hos familjer kan 

bidra till att syskonens inställning, beteende och relation till sin bror/syster med autism inte 

försämras även om föräldrarnas stress ökar. Om stödet i fråga är litet, försämras syskonrelationen. 

Vi kan dra slutsatsen att stöd till familjen från ett socialt nätverk, respektive frånvaron av detsamma, 

har betydelse för syskonens inställning såväl som yttre beteende. Däremot visar Wood Rivers och 

Stoneman resultat som innebär att deltagande i offentligt stödsystem har negativ effekt på 

syskonens beteende och författarna frågar sig om insatser från offentligt håll kan öka familjens inre 

stress. Vi kan påpeka att Wood Rivers och Stoneman studie är baserad på amerikanska förhållanden, 

varför stödgrupper kan fungera annorlunda än de i Sverige. Vi kan inte veta om en studie med 

samma förfarande skulle ge samma resultat i Sverige som i USA. 

Det framkommer i flera studier (se till exempel Veisson, 2000) att syskon till barn med autism och 

andra funktionshinder har mer problem i sin sociala förmåga och sitt sociala liv utanför familjen än 

syskon till barn utan funktionshinder. Av Greys (1998) studie framkommer det att skam kan vara 

förekommande hos syskon. Vi anser att det förefaller som om skam är ett hinder för sociala 

relationer, liksom att förmågan att vara öppen med sin brors/systers funktionshinder inför andra 

förbättrar det sociala livet. 

Vad gäller syskonens ansvar i familjen och hemmet visar Veisson (2000) att det mellan syskon till 

barn med mentala funktionshinder och syskon till barn utan funktionshinder, inte finns någon 

skillnad i upplevelsen av graden av ansvar i hemmet och familjen. Grey (1998) uppger dock att 

syskon till barn med autism kan behöva tillrättavisa de senare och Benderix (2007) redogör för ett 

ansvar som innebär att syskonen måste skydda barnen med autism från att skada sig själva och 

andra samt avlasta sina föräldrar. Vi kan alltså hävda att Veissons resultat skiljer sig från de båda 

andra. Det kan dock diskuteras huruvida syskonen i Veissons studie verkligen har samma sorts 

ansvar i praktiken, eftersom det kan finnas en möjlighet att deras referensramar är olika. Måhända 

har syskonen till barn med mentala funktionshinder en annan uppfattning om vad som är mycket 

respektive lite ansvar, än de andra syskonen. Å andra sidan gäller frågan syskonens egna 

upplevelser av sin situation, precis som denna vår studie fokuserar på, varför det kan hävdas vara 

irrelevant att spekulera kring en eventuell yttre sanning utanför syskonens perspektiv. 

Det kan hävdas att studiernas resultat stärker det antagande på vilket vår studie vilar. Vår teoretiska 

utgångspunkt är att familjen är att betrakta som ett system vars medlemmar påverkar och påverkas 

av varandra i ömsesidigt samspel, vilket innebär att syskon till barn med autism påverkas av 
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funktionshindret såväl primärt som sekundärt. Detta kan vi påstå oss ha fått stöd för i studiernas 

resultat. 

Vad som också kan hävdas ha framkommit i sammanställningen av studiernas resultat, är att 

upplevelserna av att som syskon leva tillsammans med barn som har autism eller andra 

funktionshinder kan vara högst varierande. Det har visat sig att majoriteten förefaller vara positivt 

inställda till sina bröder/systrar med autism och syskonrelationens kvalitet, men att det likväl finns 

negativa upplevelser kopplade till autismens existens. Vidare framkommer det i Veissons (2000) 

studie att betydelsen av att leva med en bror/syster med autism kan vara olika inom olika områden 

av tillvaron. Syskon till barn med mentala funktionshinder upplever sig inte ha mer ansvar hemma 

än syskon till barn utan funktionshinder och alltså finns det inte någon skillnad mellan grupperna. 

På ett annat område i samma studie visar sig dock en skillnad, då syskon till barn med mentala 

funktionshinder har mer svårigheter i sin sociala förmåga än de andra syskonen. Måhända kommer 

resultaten i vår studie även de uppvisa såväl positiva som negativa upplevelser hos syskonen. 
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5 METOD: DATAINSAMLING

I den kvalitativa metoden är det intervjupersonens subjektiva upplevelser forskaren vill komma åt. 

Det är genom dennes egna ord, uttryck och beskrivningar forskaren försöker nå kunskap om 

individens livsvärld. På så vis kan forskaren få fram detaljerad information om fenomenet som 

studeras. (Larsson, 2005). Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker det med att undersökaren i en 

kvalitativ intervju strävar efter att förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och 

skapa mening ur deras erfarenheter. Vi har i denna studie valt att göra intervjuerna över internet.

5.1 Urval och urvalskriterier
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att undersökningens syfte styr antalet nödvändiga 

intervjupersoner. Man behöver helt enkelt så många personer som krävs för att ta reda på det 

studien ska svara på. Intentionen med vår studie är att undersöka hur syskon till personer med 

autism har upplevt sin livssituation under uppväxten. Vi har utifrån vår studie bedömt att det är 

tillräckligt med fyra informanter för att besvara vårt syfte.

Vår målsättning var att intervjua minst fyra personer med en bror eller syster diagnostiserad med 

autism. Intervjupersonerna skulle ha vuxit upp i samma hem som sin bror eller syster med autism 

och det var inget hinder att det fanns fler syskon i familjen. Vi ville att våra intervjupersoner skulle 

vara myndiga, för att de själva skulle kunna fatta beslut om att eventuellt delta i studien. De skulle 

dock vara under 25 år för att uppväxten inte skulle ligga alltför långt tillbaka i tiden, vilket kan 

riskera att minnet av upplevelserna är försvagat. Vi hade inget kriterium gällande kön, varken på 

våra intervjupersoner eller deras syskon. Vi hade inte heller något krav på ålderskillnad mellan 

syskonen eller om intervjupersonerna var äldre eller yngre än syskonet med autism. Vad gäller 

uppväxtort, valde vi att låta studien endast omfatta personer som har växt upp i Stockholm, för att 

de yttre förutsättningarna som vi tänker oss kommer av att leva i ett visst område av landet skulle 

vara likartade hos intervjupersonerna. Vi inser att det även inom Stockholm finns skillnader mellan 

olika bostadsområden, men att avgränsa området ännu mer hade inneburit en risk för att ett 

tillfredsställande antal intervjupersoner enligt de andra kriterierna hade blivit mycket svårt att finna. 

För att hitta intervjupersoner skickade vi vårt informationsbrev (bilaga 1) till Föreningen Autism 

som vidarebefordrade det per e-post till sina medlemmar via medlemsregistret. Vi lade också in 
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brevet på Handikappupplysningens mötesplats samt på Familjelivs efterlysningsforum. Vi frågade 

även vänner och bekanta om de i sin tur kände någon som passade in i vår målgrupp. Av våra fyra 

informanter, en man och tre kvinnor, kom vi i kontakt med en genom Föreningen Autism, och 

resterande tre genom vänner och bekanta. Två av kvinnorna i studien är systrar. En av dessa är 

yngre än sin bror med autism och bor tillsammans med honom och föräldrarna och den andra är 

äldre och bor själv. Intervjupersonerna är mellan 18-24 år och kommer allihop från Stockholm. Vi 

skickade informationsbrevet och intervjuguiden (bilaga 2) till samtliga våra intervjupersoner för att 

de skulle få information gällande deras medverkan i studien samt en möjlighet att se vilka områden 

vi var intresserade av att studera. 

5.2 Att göra intervjuer på internet
Internet finns idag som en del av många individers vardag. Kommunikation med datorn som 

medium skiljer sig från andra typer av medier, dels genom de nya möjligheterna att överföra och 

lagra information. Det handlar inte bara om en ny form av interaktivitet utan också en ny form av 

anonymitet (Svenningsson, Lövheim & Bergquist, 2003). Till en början användes datormedierad 

kommunikation i forskning just till att undersöka olika former av internet-användning. Idag är dock 

internetforskning inte begränsad till människors beteenden i virtuella världar. Datorn kan snarare 

ses som ett verktyg för att studera bland annat människors upplevelser i andra avseenden (Mann & 

Stewart, 2000). Intervjuer på nätet kan göras mellan två eller flera personer, och det kan ske på 

asynkrona arenor som till exempel genom emailprogram.  Det kan också ske i realtid, synkront, 

genom till exempel chattprogram som Msn Messenger då intervjuaren och informanten är 

närvarande samtidigt (Svenningsson et al., 2003). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) liknar 

intervjun på en synkron arena till stor del samtal ansikte mot ansikte med dess snabba turtagningar. 

Vi har valt att genomföra våra intervjuer i sådan synkron miljö. 

 Det finns flera praktiska fördelar med internetintervjuer; Det kan ses som kostnadseffektivt med 

tanke på uteblivna resekostnader eller telefonkostnader. Vi vinner också den tid det skulle ta oss att 

resa till våra informanter eller för dem att ta sig till en mötesplats. Internetintervjuer öppnar upp för 

deltagande från personer som av olika anledningar inte kan ta sig till ett intervjumöte ansikte mot 

ansikte. Det kan handla om till exempel ekonomiska orsaker eller en funktionsnedsättning. En 

annan favör med att använda datorn som medium i intervjusammanhang är att vi slipper risken för 

förvrängningar och feltolkningar  som transkribering kan innebära. En utskrift från en nätintervju är 

komplett och omedelbart tillgänglig för analys (Mann & Stewart, 2000; Svenningsson et al., 2003). 
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I de fall intervjufrågorna anses känsliga kan vissa personer vara mer öppna och sanningsenliga vid 

intervjuer över nätet (Svenningsson et al., 2003). Även Mann & Stewart (2000) menar att 

anonymiteten en nätbaserad intervju för med sig kan ha den fördelen att personer som inte vill bli 

igenkända ändå kan komma till tals. Det finns naturligtvis svårigheter med kroppslösheten också. 

En är att vi inte med säkerhet kan veta vem som faktiskt döljer sig bakom den andra datorn. 

Eftersom vi inte kan se eller höra våra intervjupersoner får vi inte heller ledtrådar i form av 

ansiktsuttryck eller tonfall. Det kan också vara svårt att upptäcka exempelvis skämt och ironi 

(Svenningsson et al., 2003). 

En ytterligare svårighet är att det är svårare att ge feedback över nätet, dock minskar den på en 

synkron arena. Samtalsstöd som nickanden och hummanden går däremot förlorade. Det går inte 

heller att komma ifrån att en nätbaserad intervju är mindre spontan och otympligare än en ansikte 

mot ansikte-intervju. Det kan medföra att informanten sållar bort information, då skriven text kräver 

större ansträngning än talad text (Svenningsson el al., 2003). 

5.3 Etiska överväganden
Vid kvalitativ forskningsmetod är det viktigt att vi som undersökare funderar över de etiska 

överväganden som är knutna till den privata och ibland känsliga information vi får från våra 

informanter. Det finns inga exakta regler som helt täcker alla tänkbara situationer som kan uppstå 

vid vårt informationssökande  Dock bör vi som forskare fundera över och förhålla oss till de 

forskningsetiska riktlinjer Vetenskapsrådet tillhandahåller, vilket vi också har gjort (se bilaga 1). De 

fyra individskyddskraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet och dessa återfinns bland annat i Esiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2004). Dessa presenteras kort  nedan.

Informationskravet handlar om att forskaren ska delge de berörda informanterna syftet med studien 

samt vilken del de har i denna. De ska vidare informeras om att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan närhelst de önskar. Forskaren ska klargöra för uppgiftslämnaren 

att dennes uppgifter inte kommer användas till annat än forskning. Vi bör också informera om vart 

resultatet finns att tillgå när det är färdigt och publicerat. 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i en undersökning själv får bestämma över sin 
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medverkan. I de fall informanten vill avbryta sin medverkan ska det ske utan vidare följder för 

personen i fråga. 

Konfidentialitetskravet. Uppgiftslämnarens personliga data ska förvaltas på ett sådant sätt att inga 

utomstående kan ta del av den. Forskaren har också ett ansvar att informantens identitet inte kan 

röjas i den färdiga studien.  

Nyttjandekravet betecknar villkoret att den insamlade informationen från enskilda individer inte får 

användas till annat än forskningsändamål. 

5.4 Etiska övervägande vid intervjuer över internet
När det gäller att bedriva forskning över nätet kan man behöva ta hänsyn till de etiska riktlinjerna ur 

lite andra perspektiv. Etiken gällande informationskravet till exempel kan diskuteras i de fall 

forskaren är en dold observatör (Svenningsson et al., 2003). Det gäller dock inte i vår studie då vi 

har varit helt öppna med våra informanter. Samtyckeskravet kan ibland också vara svårt att 

uppfylla, exempelvis om vi inte kan komma i kontakt med forskarobjekt som lämnat spår efter sig 

på en elektronisk anslagstavla (ibid.). Vår studie baseras på intervjuer, varför detta inte är aktuellt 

för oss. Däremot finns det en komplexitet i att vi inte med säkerhet kan säga vem som egentligen är 

vår informant, till exempel dennes verkliga ålder eller om denne är psykiskt stabil eller inte. När det 

gäller konfidientialitetskravet kan våra intervjupersoner vara anonyma även för oss som forskare 

eftersom vi inte träffas ansikte mot ansikte. Utöver att förvara vår data på ett säkert sätt har vi även 

informerat våra intervjupersoner om att de kan göra detsamma genom att ta bort chatthistoriken på 

sina datorer. Enligt Svenningsson et al. (2003) är nyttjandekravet det enda av de fyra kraven som 

inte skiljer sig åt från annan typ av forskning.     

5.5 Intervjuns genomförande
Intervjuerna vi genomförde var så kallade halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi använde 

oss av i förhand bestämda teman i vår intervjuguide. Dessa teman eller områden täcker upp det vi 

ville söka svar på. I en halvstrukturerad intervju behöver vi inte ställa frågorna i en specifik följd 

eller på ett särskilt sätt. Vi kan också vara öppna för eventuella sidospår som vi finner intressanta att 

följa upp. (Svenningsson et al., 2003)
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Vi gjorde, som tidigare nämnts, våra intervjuer över internet. Vi skapade ett tillfälligt Msn 

Messenger-konto och la till våra intervjupersoners profiler där efter överenskommelse med dem. 

Tre av intervjuerna gjordes i Msn Messenger och en ägde rum i Gmails chattfunktion på grund av 

tillfälliga tekniska problem. Vi hade inte satt någon förutbestämd tidsgräns för intervjuerna, men de 

varade allihop omkring en timme. Vi var båda medverkande vid samtliga intervjuer och ställde 

frågorna vid två intervjuer var. Vi lät våra intervjupersoner välja tidpunkt för intervjun. Innan 

intervjun startade påminde vi om att de själva fick välja vad de ville svara på och berätta. Vi 

påminde också om att konversationerna från kommunikationsprogram ibland sparas på datorn och 

erbjöd oss att hjälpa dem att radera dessa, något samtliga avböjde. Vi frågade om intervjupersonerna 

ville att vi skulle skicka den färdiga uppsatsen till dem när den var klar, vilket alla tackade ja till.

5.6 Validitet och reliabilitet  
För att forskaren ska kunna ge adekvata tolkningar av verkligheten är en god validitet en 

förutsättning. Det handlar dels om att lyckas mäta det vi avser att mäta, vilket kallas 

resultatvaliditet, dels handlar det om frånvaron av systematiska fel, även benämnt begreppsvaliditet. 

Systematiska fel uppstår när vi använder undermåliga mätinstrument (Esaiasson et al., 2004). 

Validitet hänför sig enligt Kvale och Brinkmann (2009) till giltigheten och styrkan i ett yttrande. 

Vidare benämner författarna validitet som en form av hantverksskicklighet där forskaren 

genomgående bör kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Validiteten bör således 

genomsyra hela forskningsprocessen (ibid.).

Vi har lagt ner mycket tid och funderingar kring formuleringen av vårt syfte samt våra 

frågeställningar, vilka är tämligen öppna. Avsikten med dessa öppna frågor är att intervjupersonerna 

får möjlighet att ta upp det som är av vikt för dem. Det centrala för studien är ju att få 

informanternas egna utsagor om sina upplevelser. Redan när ämnet för denna uppsats fastställts 

växte en tanke om vår teoretiska ansats fram. Denna stärktes ytterligare när vi studerat den tidigare 

forskningen som bidrog till att göra oss pålästa och förberedda för intervjuerna. Frågorna i 

intervjuguiden som är förankrade med de forskningsbara frågor som ligger till grund för studien är 

skapade med systemteori i bakhuvudet. 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet. Detta betyder att olika oberoende 

forskare ska komma fram till samma forskningsresultat när de studerar ett material. Faktorer som 

kan inverka på reliabiliteten är exempelvis intervjuarens frågor eller dennes sätt att ställa frågorna 
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(Kvale & Brinkmann, 2009). Det kan också handla om missförstånd eller hörfel under intervjun, 

svårlästa anteckningar eller skrivfel under transkriberingen. En hög reliabilitet syftar alltså till 

avsaknad av slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson et al., 2004). 

Under skapandet av vår intervjuguide har vi varit noga med att undvika ledande frågor. I studien har 

vi redovisat vår data så utförligt och noggrant som möjligt. Vi har också funderat kring om vårt 

tillvägagångssätt med internetbaserade intervjuer lättare kan leda till missförstånd än om vi gjort 

intervjuer ansikte mot ansikte. Vi kom fram till att vi behövde vara mycket uppmärksamma på 

detta, vilket är en av anledningarna till att vi båda var med vid samtliga intervjuer. Det faktum att 

intervjuerna genomfördes på en synkron arena gjorde det möjligt för oss att omedelbart följa upp 

frågorna och be informanterna utveckla sina svar vilket kan bidra till att reducera risken för 

missförstånd. Fel som kan uppkomma i samband med transkriberingen var aldrig ett problem för 

oss eftersom utskrifterna av intervjuerna från början var kompletta med informanternas egna ord. 

5.7 Förförståelse
Thurén (1991) uppger att förförståelse innebär att människor inte uppfattar verkligheten enbart 

genom sina sinnen, utan får intryck som ständigt är präglade av tolkning. Allting som upplevs är 

byggt på förförståelse, vilken baseras på tidigare erfarenheter. Svenningsson et al. (2003) skriver att 

ingen människa är objektiv och att alla inför världen har perspektiv som är påverkade av 

erfarenheter och intressen. Detta gäller även forskaren, vars resultat påverkas av det egna 

perspektivet. Enligt Thurén kan ingen göra förutsättningslösa undersökningar. Det betyder att vi 

som forskare inte kan undvika påverkan från förförståelse och att resultaten i vår studie 

oundvikligen kommer påverkas av detta. Thurén betonar dock att människor behöver förförståelse, 

för att de utan den inte skulle kunna förstå någonting alls. Samtidigt påpekar han att förförståelsen 

kan leda till missuppfattningar. Vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är dock den 

fenomenologiska, vilken innebär att vi strävar efter att få fram intervjupersonernas egna upplevelser 

ur deras egna perspektiv. För att lyckas med detta bör vi minimera risken för missuppfattningar och 

så långt det är möjligt förstå intervjupersonernas avsedda budskap. 

Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att förförståelsen är viktig, men också att den kan begränsa 

seendet och reflektionsförmågan. Inför denna studie hade vi som forskare båda erfarenhet av att 

arbeta med människor som har autism. En av oss har arbetat som behandlingsassistent på ett 

gruppboende i vilket det har funnits individer med autism. Den andre har i egenskap av avlösare 
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arbetat med barn som har autism, i deras hemmiljö och utanför. Vi hade alltså personliga 

upplevelser av autism och vad detta tillstånd kan innebära för individen själv liksom dennes 

omgivning. Erfarenheten bidrog till vårt intresse för ämnet och var på så vis av relevans för studiens 

syfte. Vår erfarenhet kan också ha gett oss en förförståelse inför undersökningen och varit till gagn 

för förförståelsen av intervjupersonernas utsagor. Dock kan vi också hävda att våra specifika 

erfarenheter gav oss en förförståelse som innebar att vi fick vissa förväntningar på det som skulle 

framkomma, vilket med Alvesson och Sköldbergs begrepp kan ha begränsat seendet och 

reflektionsförmågan. 

Vidare uppger Alvesson och Sköldberg att inläsning av litteratur kan gynna såväl som missgynna 

kreativitet. Betydelsen av den inläsning som gjorts inför denna studie kan således betraktas som 

både positiv och negativ. Vi har tillgodogjort oss resultaten av tidigare forskning och därmed fått 

kunskap om syskon till barn med autism, som vi inte hade innan. Vår förförståelse inför ämnet kan 

således hävdas ha ökat och därför också de förväntningar vi har på resultatet. Kanske risken för att 

intervjupersonernas budskap förvrängs av våra förväntningar också ökar i och med det. 

Å andra sidan uppger Alvesson och Sköldberg att det inte nödvändigtvis måste finnas en 

motsättning mellan att vara beläst och att vara öppen inför nya upptäckter. Beläsenhet kan faktiskt 

bidra till att forskarens tidigare föreställningar om ämnet ifrågasätts och att den gamla förförståelsen 

kan utökas med fler infallsvinklar. Därmed blir forskaren mer öppen. Alvesson och Sköldberg 

betonar dessutom att inläsning av tidigare forskning är nödvändig i en forskningsprocess, för att det 

nya resultatet ska kunna hävdas vara relevant. För att med sitt resultat kunna ge ett bidrag till 

kunskapsområdet, måste detta bidrag relateras till annan forskning som redan har gjorts. I enlighet 

med detta avser vi att i denna studie relatera vårt resultat till den tidigare forskningen i ämnet. 

Dessutom skriver Svenningsson et al. (2003) att vad forskaren bör göra, är att fundera på och 

redovisa sin egen utgångspunkt och förkunskap. Detta för att läsaren ska ha en möjlighet att bedöma 

vilket förhållande som forskaren har haft till sitt material och vilken betydelse det kan ha haft för 

studien. Vi har i enlighet med detta resonemang strävat efter att så tydligt som möjligt redogöra för 

alla våra utgångspunkter av vetenskapsfilosofiskt och teoretiskt slag, såväl som den tidigare 

forskningen och vilka slutsatser vi har dragit av denna. Läsaren kan således ta del av det som har 

influerat vår förförståelse. 
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5.8 Generaliserbarhet
Ofta ställs frågan om en studies resultat kan komma att gälla andra undersökningspersoner och 

situationer, alltså om de är generaliserbara. Frågan om generaliserbarheten ur ett positivistiskt 

perspektiv bygger på en tanke om att vetenskaplig kunskap är giltig för all tid och rum (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författarna menar dock att om vi talar om generalisering i kvalitativ forskning 

räcker det främst att den kunskap vi får kan överföras till andra relevanta situationer. 

Utifrån Kvale & Brinkmanns (ibid.) resonemang, menar vi att eftersom vår studie är en kvalitativ 

sådan, måste inte våra resultat vara giltiga för all rum och tid. Vi har således inte några sådana 

anspråk. Det är gott nog om resultatet kan överföras till situationer som i väsentliga delar liknar de 

som denna studie har behandlat. Vårt syfte med studien är att undersöka hur syskon till barn med 

autism har upplevt sin livssituation under uppväxten. Måhända kan våra resultat kunna överföras till 

andra syskon som lever med barn som har autism. 

Om det av resultaten framgår att våra intervjupersoner har påverkats av att leva med ett syskon som 

har autism, kan vi tänka oss att också andra syskon i samma situation påverkas. Den tidigare 

forskningen visar även den att syskon till barn med autism påverkas, vilket vi menar stärker 

möjligheten att generalisera ett sådant resultat i vår egen studie. Vi tänker oss att ju fler studier som 

visar på samma resultat, desto större är sannolikheten att detta även gäller för andra som inte har 

undersökts. 

Vi vill samtidigt betona att vår studie är en kvalitativ sådan, i vilken urvalet endast består av fyra 

individer, varför de upplevelser som beskrivs inte nödvändigtvis är desamma hos alla andra syskon 

till barn med autism. Vi kan tänka oss att livet kring en individ kan innehålla många olika faktorer 

för påverkan, utöver just autism hos ett syskon. Faktorer som kan innebära att de inre upplevelserna 

av livssituationen kan skilja sig åt mellan olika individer, trots att de alla är syskon till barn med 

autism. I just denna studie undersöker vi inte övriga faktorer, men vill ändå påpeka att de finns och 

har betydelse för generaliserbarheten. 

Det vår studie gör, är att visa hur upplevelserna hos syskon till barn med autism kan se ut. Den kan 

således sägas ge, om inte fullständig och definitiv kunskap, så åtminstone ett värdefullt bidrag till 

förståelsen av syskonens situation. 
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6 METOD: ANALYS 

Det finns ingen färdig mall för hur en kvalitativ analys ska gå till. Däremot finns det en del 

vägledande principer. En sådan princip är att forskaren under analysen behöver några ämnen eller 

teman som är kopplade till det syfte och de frågeställningar studien syftar till att besvara. Goda 

beskrivningar av dessa teman är en förutsättning för en relevant analys. För att materialet ska bli 

hanterbart behöver forskaren hitta ett sätt att dela in det i (Larsson, 2005). 

6.1 Meningskoncentrering
Som analys av det material som har samlats in genom intervjuerna har vi valt att använda oss av det 

som Kvale och Brinkmann (2009) benämner meningskoncentrering. Tillsammans med 

meningskodning och meningstolkning är det en form av analys som fokuserar på meningen i den 

empiri som har samlats in, vilken kan utgöras av intervjutexter. Anledningen till att en analys som 

fokuserar på meningen kan vara relevant för denna studie är att vårt syfte är att undersöka hur 

syskonen själva har upplevt sin livssituation. En analys som syftar till att klargöra meningen i 

individernas beskrivningar kan hävdas överensstämma med detta syfte. 

Kvale och Brinkmann (2009) uppger att meningskoncentrering innebär att intervjupersonernas 

uttalanden sammanfattas i kortare formuleringar, i vilka den huvudsakliga innebörden av det som 

sagts ska framgå med endast några få ord. En form av meningskoncentrering, som Kvale och 

Brinkmann beskriver som baserad på den fenomenologiska filosofin och utvecklad av Giorgi 

(1975), utgörs av en process i fem steg. Det första steget är att som forskare läsa igenom hela 

intervjutexten och få en uppfattning om helheten. Därefter ska de naturliga meningsenheterna, så 

som de uttrycks av intervjupersonen, fastställas. Det tredje steget innebär att forskaren för varje 

naturlig meningsenhet fastställer det tema som dominerar enheten och utifrån intervjupersonens 

egen synvinkel tematiserar dennes uttalanden, så som forskaren uppfattar dem. Under det fjärde 

steget ställs frågor till meningsenheterna, utifrån studiens syfte. Slutligen sammanförs i det femte 

steget alla centrala teman i en enda deskriptiv utsaga. Analysen kan därefter fortskrida med 

tillämpning av en specifik teori, i syfte att fördjupa förståelsen av meningen hos centrala teman. 

Meningskoncentrering av ovanstående slag har valts som analysmetod därför att den baseras på 

fenomenologin, vilket även vår studie gör, och passar vårt syfte med undersökningen. Som tidigare 

omnämnts är vår strävan att klargöra meningen i intervjupersonernas beskrivningar. Detta kan 

28



uppnås med meningskoncentrering, då analysmetoden fokuserar på just intervjupersonens egna 

beskrivningar och ska utmynna i en deskriptiv utsaga baserad på dessa. Att som i menings-

koncentrering korta ner uttalanden till mindre formuleringar som fångar huvudinnebörderna kan 

tänkas vara ett sätt som dessutom underlättar jämförelser av flera intervjutexter och förbättrar 

möjligheten att upptäcka mönster och skillnader mellan intervjupersonernas utsagor. 

Vi har valt att inte använda oss av meningskodning eller meningstolkning som analysmetod därför 

att dessa bedöms som mindre lämpliga i förhållande till våra intentioner med studien. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver meningskodning som en metod i vilken textsegment knyts till ett eller 

flera nyckelord för att senare identifiering av uttalanden ska underlättas. Detta kan visserligen 

påstås ha stora likheter med meningskoncentrering, men den senare metoden är mer passande då 

den i högre grad betonar intervjupersonens egen synvinkel och egna beskrivningar som det 

relevanta i utformandet av teman. Meningstolkning uppges av Kvale och Brinkmann vara en metod 

som syftar till att vidga textens mening genom att göra en mer kritisk tolkning av uttalandena och 

utveckla innebörder som inte framgår av det direkt sagda. Meningstolkning kan alltså hävdas 

innebära att forskaren söker förstå meningen med ett annat perspektiv och en vidare referensram än 

intervjupersonens egen. Denna analysmetod kan sägas vara olämplig därför att den inte 

överensstämmer med vår fenomenologiska utgångspunkt, enligt vilken människors upplevelser av 

sin verklighet utifrån deras egna perspektiv utgör det relevanta. För vår studie har vi bedömt 

meningskoncentrering som det bästa alternativet. 

6.2 Koppling till teori och hypotes
Som redan uppgivits kan de teman, som ur meningskoncentreringens analys har framkommit, 

analyseras vidare med hjälp av teori för att ytterligare fördjupa förståelsen av meningen hos 

intervjupersonernas utsagor. Studiens syfte bygger på den strukturella familjeterapins teori enligt 

Minuchin, vilken också ligger till grund för vår specifika hypotes. Därför är det denna teori som vi 

har valt att använda för ytterligare analys av materialet. Visserligen hade ett alternativ kunnat vara 

att inte använda teori i analysen överhuvudtaget. Det kan hävdas att det i vår studie vore lämpligt att 

inte analysera materialet med en specifik teori med anledning av vårt vetenskapsfilosofiska 

perspektiv. Som tidigare omnämnts innebär vår fenomenologiska utgångspunkt att vi strävar efter 

att få fram syskonens upplevelser, utifrån deras egna ord och perspektiv. Att betrakta deras 

beskrivningar med hjälp av en teori kan påstås innebära att syskonens perspektiv ersätts med 

utomståendes och att studiens syfte därmed motverkas. 

29



Vår intention är dock inte att som forskare förklara varför intervjupersonerna uttalar sig som de gör, 

utan istället förstå vad de menar. Teorin används således inte som en utomståendes synvinkel ur 

vilken bakgrunden till uttalandena ska fastställas. Den kan istället utgöra ett verktyg för att bevara 

troheten till intervjupersonernas egna meningar i sina uttalanden. I deras beskrivningar identifierar 

vi centrala teman och med tillämpning av vår teori kan vi undersöka huruvida dessa teman faktiskt 

överensstämmer med individernas ämnade budskap. 

Efter avslutad analys återstår det att se om vår hypotes kan hävdas stämma överens med 

intervjupersonernas utsagor, om vårt antagande inför undersökningen kan sägas ha fått stöd eller 

konstateras vara felaktigt. 
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7 RESULTAT

I detta kapitel redovisas det material vi fått fram genom intervjuerna. I den första delen gör vi en 

kort sammanfattning av den information våra fyra informanter delat med sig av. I nästkommande 

del presenteras de likheter och skillnader vi funnit i intervjupersonernas utsagor. Dessa presenteras i 

text samt i en sammanfattande tabell. Efter det kopplas resultatet till den valda teorin. Vidare 

jämförs resultatet med studiens hypotes och tidigare forskning. Namnen nedan är fingerade.

7.1 Deskriptiva utsagor

7.1.1 Cissi
Cissi är 18 år och yngst av sex syskon. Hennes bror Andreas är 20 år och har autism. Cissi berättar 

att Andreas under deras uppväxt var bestämd av sig och kunde bli jättearg om han inte fick som han 

ville. Emellanåt fick hon vika sig för hans vilja. På grund av Andreas språksvårigheter brister 

kommunikationen ibland. Cissi tror att hon har påverkats av att ha en bror med autism. Det har varit 

jobbigt att anpassa sig och jobbigt att Andreas fick mycket uppmärksamhet. Cissi uppger att alla 

syskon fick ta mycket ansvar. Hon fick passa Andreas och städa efter honom ibland. Cissi tyckte att 

det var pinsamt att ta hem kompisar i tonåren. Det var, och är fortfarande, jobbigt att prata om 

Andreas autism. Cissi tycker däremot att det var öppet att prata om det i familjen och hon har sökt 

stöd hos föräldrarna vid behov. Ibland funderar hon över hur Andreas framtid kommer att bli, men 

säger att hon och de andra syskonen självklart kommer att hjälpa honom. Cissi tycker det är positivt 

att hon fått förståelse för andra syskon till barn med speciella behov. Hon tycker synd om 

människor med handikapp och deras familjer. Hon har erfarenheter som hennes kompisar saknar.

7.1.2 Tove
Tove är 24 år och syster till Cissi som beskrivits kort ovan. Hon är således också syster till Andreas 

som är 20 år och som har autism. Tove tror sig ha påverkats av att ha en bror med autism. Det var 

inte alltid så lätt och hon önskade många gånger att situationen såg annorlunda ut. Hon minns att 

Andreas rymde ofta som liten och ibland fick han utbrott. Det var jobbigt när han skrek i affärer, 

men också att leta efter honom samt att behöva anpassa sig efter honom. Det medförde också 

begränsningar i vad familjen kunde göra eftersom Andreas vägrade gå med på vissa saker. På grund 

av sin språkstörning kunde Andreas inte alltid berätta vad han ville. Syskonen ställde upp och 

passade honom. Som barn tyckte Tove ibland att det kändes som Andreas kom i första hand, vilket 

var jobbigt. Som yngre upplevde hon det lite jobbigt att ha en bror som är speciell, så hon var inte 
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gärna öppen om det till utomstående, men det är inget hon skäms över nu. Hon tror inte att hennes 

kamratrelationer påverkats direkt av att ha en bror med autism. Hon har en god, men annorlunda 

relation till sin bror och en bra relation till sina föräldrar och övriga syskon. Tove kände sig som en i 

familjen och hon tror att föräldrarna gjorde sitt bästa för att fördela tiden mellan syskonen. Då och 

då funderar hon över hur Andreas ska klara sig framöver, hur han kommer att bo och hur syskonens 

roll kommer att se ut. Tove tror att hon har utvecklat mer förståelse för människors olika behov till 

följd av att ha en bror med autism.

7.1.3 Samuel
Samuel är 24 år och äldst av tre bröder. Hans lillebror Peter är 14 och har autism. Samuel berättar 

att Peter har mycket fasta rutiner och att han blir stressad om dessa inte följs, då faller allt. Samuel 

uppger att han i tonåren agerade förälder tillsammans med sin mamma och var som en pappa för 

Peter. Han tog mycket ansvar hemma, vilket han tyckte föll sig naturligt. Det var inte heller konstigt 

för honom att Peter var som han var. Men det var ändå inte lätt, berättar Samuel. Han önskade varje 

dag att situationen vore annorlunda. Han var inte en glad kille och skötte sig inte i skolan eller på 

fritiden. Vännerna var otroliga och ett viktigt stöd för Samuel. Kontakten med BUP var ett stöd 

ibland, men han hade önskat mer professionell hjälp. Samtidigt hade Samuel svårt att släppa in folk 

som ville hjälpa, och de försökte lösa det mesta inom familjen. Inför andra var Samuel dock öppen 

om Peters autism. Det är inget att skämmas för, tycker han. I familjen har det också varit öppet att 

prata om det, inget är tabu. Samuel berättar att det har funnits mycket kärlek och omtanke i 

familjen. Hans mamma är stark. Samuel har alltid älskat Peter och gör allt för honom. En positiv 

egenskap som han har fått tack vare Peters autism, är förmågan att se det positiva i små saker. Han 

är stolt över Peters framsteg. Samuel har också förståelse för att andra kanske inte förstår. 

7.1.4 Ella
Ella är 23 år och yngst av tre syskon. Jonas är 33 år och Hampus som har autism är 28 år. Ella 

berättar att Hampus har lågfungerande autism och behöver hjälp med allt i vardagen, och han är 

icke-verbal. Ofta nådde Ella inte fram till honom. För Ella var det dock naturligt att Hampus var 

som han var och hon hade en bra relation till honom. Hon har alltid älskat Hampus. Hon tycker sig 

dock ha påverkats av hans autism. Hon fick bli stor tidigt och klara sig mycket själv, varför hon blev 

ansvarsfull. Det var inte lätt att ha en bror med autism. Ibland blev Ella besviken på att Hampus fick 

mer uppmärksamhet. Hon hade dock stöd i familjen och det var öppet att prata om hans autism. Det 

fanns kärlek och omtanke hemma. Hon hade en fin relation till sin pappa och äldsta brodern Jonas 
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var omhändertagande. Från skolan fick Ella inget stöd, men däremot från släkt och vänner. Hon var 

öppen inför andra om Hampus autism och hennes kamratrelationer påverkades inte. Hon tycker sig 

ha påverkats positivt av Hampus autism, hon ser förbi handikapp och är öppen för människor som 

är annorlunda, och det är tack vare Hampus.

7.2 Mönster och avvikelser
Följande stycken kommer att redogöra för intervjupersonernas upplevelser, presenterade som 

mönster, variationer och olikheter mellan utsagorna. Vi kommer att redogöra för de mest frekventa 

upplevelserna till en början och sedan gå vidare med de mer individuella. 

Viktigt att nämna här är att vi bara kan visa den berättelse och information syskonen uttryckt. 

Exempelvis säger Samuel och Ella att de alltid älskat sin bror. Detta betyder naturligtvis inte att 

Cissi och Tove inte har dessa känslor för sin bror, utan bara att de inte uttryckt det under intervjun 

med oss. 

Gemensamt för alla fyra syskonen:

Det framgår av syskonens utsagor att samtliga har blivit påverkade av att växa upp med en bror som 

har autism. Alla upplever också att det har varit öppet i familjen att prata om broderns autism. Var 

och en tycker sig ha fått en förståelse för andra. Däremot uttrycker de olika typer av förståelse:

Cissi säger: 

Jo jag kan ju förstå andra syskon som har syskon med speciella behov så jag vet  

ju hur det är, och sen om jag är ute och ser någon som har ett handikapp så kan 

jag ju tycka synd om den personen och familjen, istället för att skratta åt dom som 

andra ungdomar gör. 

Tove:

… jag tror att jag kanske har fått mer förståelse för människors olika behov…

Samuel uttrycker det såhär: 

  [Jag är, förf. anm] förstående för att andra inte förstår. 

Ella:

Jag är idag nog väldigt öppen mot personer som är annorlunda och jag tror jag 
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har lättare att se förbi ett handikapp och se personen istället. 

Gemensamt för tre av syskonen:

Ella, Samuel och Tove uppger att det inte varit lätt att ha en bror med autism. 

Cissi, Ella och Tove tyckte att det var jobbigt att deras bröder fick mer uppmärksamhet än de själva. 

Cissi, Ella och Samuel fick ta mycket ansvar.

Gemensamt för två av syskonen:

En skillnad mellan syskonen gäller öppenheten angående broderns autism inför andra. Ella och 

Samuel var under uppväxten öppna, medan Cissi och Tove inte var det, då de upplevde det som 

jobbigt att prata om broderns autism. Tove tyckte däremot, liksom Ella, att kamratrelationerna inte 

påverkades av situationen i familjen. 

Samuel och Ella berättar att de alltid känt kärlek och omtanke hemma. De beskriver att de älskar 

och alltid har älskat sin bror med autism. De har också haft vänner under uppväxten som fungerat 

som stöd.

Samuel berättar: 

Hos en av mina absolut bästa vänner hade jag egna lakan, tandborste och en del  

kläder. Det fanns alltid mat och rum för mig när jag inte orkade vara hemma.

Ella säger:

Och jag hade en nära bästis som var jättebra med Hampus, vi har känt varandra 

sen vi var 3 så hon är nästan uppväxt med honom hon med. 

Ella känner att hon haft stöd i familjen också, något även Cissi uttrycker.

Cissi och Tove upplever att de fått anpassa sig till följd av broderns autism. Det har också medfört 

begränsningar gällande saker familjen kunde göra. Under en viss period upplevde de skamkänslor 

över att ha en bror med autism. Ibland funderar de över framtiden, till exempel hur brodern kommer 

att klara sig och vad deras roll kommer att bli.

Tove och Samuel önskade ofta att situationen såg annorlunda ut.
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7.2.1 Tabell 1  Sammanfattning av resultat gällande mönster och avvikelser 

Teman Cissi Tove Samuel Ella

Påverkan Ja Ja Ja Ja

Öppenhet inom familjen Ja Ja Ja Ja

Förståelse för andra tack vare broderns autism Ja Ja Ja Ja

Inte alltid varit lätt -- Ja Ja Ja

Jobbigt att bröderna fick mer uppmärksamhet Ja Ja -- Ja

Tagit mycket ansvar Ja -- Ja Ja

Öppenhet inför andra om broderns autism Nej Nej Ja Ja

Vänner som stöd -- -- Ja Ja

Familjen som stöd Ja -- -- Ja

Anpassning Ja Ja -- --
Begränsningar i familjeaktiviteter Ja Ja -- --

Skamkänslor under en viss period Ja Ja -- --

Funderingar över framtiden Ja Ja -- --
Önskade ofta att situationen såg annorlunda ut -- Ja Ja --

7.3 Teorikoppling
Enligt Minuchins teori är människans inre upplevelser och beteende påverkade av sin omgivning, 

av det system i vilket hon ingår. En grundläggande system för individen är familjen. Alla 

intervjupersoner uppger sig ha påverkats av att växa upp med en bror som har autism. 

Intervjupersonernas upplevelse har alltså påverkats av tillståndet och beteendet hos en annan 

medlem av familjen. Det som har utgjort faktorn till påverkan är autismen hos denna medlem.

7.3.1 Stress i systemet
Stress i familjesystemet kan enligt Minuchin uppstå av speciella problem. Som tidigare omnämnt 

kan autism hävdas vara ett sådant problem. Cissi och Tove uttrycker att det har varit jobbigt. Tove, 

Samuel och Ella uppger att det inte har varit lätt. Tove använder ordet påfrestande. Broderns autism 

kan hävdas ha utlöst stress i familjesystemen och utgjort en källa till belastning på medlemmarna. 

Syskonen uttrycker upplevelser av svårighet på grund av autismens närvaro.

7.3.2 Anpassning: Efter en familjemedlems behov
Enligt Minuchin krävs det att ett familjesystem anpassar sig efter omständigheterna, för att förbli 
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funktionellt. Cissi och Tove uttrycker direkt att de var tvungna att anpassa sig till brodern. Som 

medlemmar i familjen tyckte Cissi och Tove att det var nödvändigt att anpassa sig efter brodern på 

grund av hans autism. I enlighet med Minuchins resonemang, ansåg Cissi och Tove att anpassning 

efter en viss omständighet var nödvändig. 

7.3.3 Subsystem och gränser: Ansvarstagande
Ett familjesystem innehåller subsystem i form av de enskilda medlemmarna och relationer mellan 

ett mindre antal av dessa. Gränserna mellan subsystemen ska vara tydliga för att familjen ska vara 

funktionell. Föräldrarna ska enligt Minuchin utgöra ett eget subsystem med gränser gentemot 

barnen, i syfte att upprätthålla den auktoritet som Minuchin menar är nödvändig för ett konstruktivt 

föräldraskap. Cissi, Samuel och Ella uppger att de har tagit mycket ansvar. Samuel skriver att han 

har varit som en förälder tillsammans med mamman, att han varit en pappa mer än en bror. Utifrån 

teorin kan det hävdas ha varit problematiskt för familjen och för Samuel som individ att han var ett 

av barnen, men agerade förälder och ingick i ett subsystem med mamman i egenskap av just 

förälder. Som Minuchin påpekar, kan tilldelning av mer makt och ansvar vara befogat i vissa 

familjer och bidra till funktionalitet. Samtidigt är det möjligt att gränsen mellan Samuel som barn 

och mamman som förälder var diffus och att Samuels ansvar var alltför stort för honom, eftersom 

han upplevde att det inte var lätt och önskade att situationen vore annorlunda.

7.3.4 Subsystem och gränser: Syskonrelationen 
Enligt Minuchin utgör syskonrelationer egna subsystem i en familj och dessa är viktiga för 

individernas utveckling. Ella upplevde att hon ofta inte nådde fram till brodern. Tove uppger att 

relationen till brodern med autism var annorlunda än till övriga syskon. Autismen hade betydelse 

för relationen mellan syskonen och alltså för syskonen som subsystem. Att Ella ofta inte nådde fram 

till sin bror kan med teorins stöd hävdas ha utgjort ett hinder för dem som subsystem. Samtidigt 

innebar närvaron av autism att syskonen kunde tillgodogöra sig speciella erfarenheter och lärdomar 

som kan betraktas som utvecklande. 

7.3.5 Subsystem och gränser: Öppenhet inom familjen
Familjesystemets subsystem ska ha gränser som är tydliga, men de ska också vara öppna för att 

familjen ska vara funktionell. Öppenheten innebär att det mellan familjemedlemmarna ska finnas 

kontakt och kommunikation. En familjs medlemmar behöver närhet till varandra, det är lika viktigt 

som självständighet. Alla intervjupersoner uppger att familjen har talat öppet om broderns autism. 
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Gränserna mellan subsystemen i dessa familjer kan påstås har varit öppna för kontakt och 

kommunikation mellan medlemmarna. Med teorin som grund kan detta tänkas ha haft en positiv 

effekt på familjesystemet och därmed också på intervjupersonernas upplevelser av familjelivet. 

Cissi och Ella skriver att de har haft stöd i familjen. Cissi uppger att hon oftast har gått till sin 

mamma för stöd. Detta tyder på öppna gränser, vilket enligt teorin bidrar till ett funktionellt 

familjeliv. För Cissi och Ella kan stödet inom familjen tänkas ha inneburit en närhet som gynnat 

familjelivet och därmed dem som individer. Samuel och Ella uppger att det i deras familjer har 

funnits mycket kärlek och omtanke om varandra. För Samuel och Ella kan det alltså påstås ha 

funnits en närhet, som enligt teorin bidrar till ett konstruktivt familjeliv. Detta resonemang kan 

förtydliga upplevelsen av kärleken och omtanken som något positivt för Samuels och Ellas 

upplevelser av sin tillvaro. 

7.3.6 Subsystem och gränser: Rollerna kan förändras
Minuchin menar att vid en förändring av familjesystemets struktur, förändras också medlemmarnas 

inbördes ställningar på motsvarande sätt. Cissi och Tove undrar över framtiden och förändringen av 

deras roller gentemot brodern, då föräldrarna inte längre lever. Dödsfall innebär enligt teorin alltid 

en förändring för systemet och en källa till stress för detsamma. I Cissis och Toves fall innebär det 

dessutom att deras roller gentemot brodern kan förändras och att gränserna mellan subsystemen 

inom familjen kan flyttas. Som syskon kan de komma att ta ett ansvar för brodern, som föräldrarna 

tidigare har haft. 

7.3.7 Kontakt med omvärlden
Enligt teorin ska gränserna mellan subsystemen och andra utanför familjen vara öppna för kontakt, 

om familjesystemet ska verka konstruktivt för medlemmarna. Tove och Ella uppger att deras 

kamratrelationer inte har påverkats av broderns autism. Samuel skriver att han har haft otroliga 

vänner som varit ett stöd för honom under uppväxten, Ella uppger även hon att vänner har varit ett 

stöd. Cissi uppger att hon kan prata om sin brors autism med de närmaste vännerna och pojkvännen, 

men inte med andra. Det framgår att alla intervjupersoner har haft vänskapliga relationer utanför 

familjen. Samuel och Ella skriver till och med att de har varit stöd för dem. Med teorin kan det 

hävdas att intervjupersonernas familjesystem har varit öppna för kontakt och relationer utanför 

familjerna, vilket skulle ha haft en positiv verkan på medlemmarna. Samuel och Ella beskriver 

faktiskt sina vänner som stöd och kan därför hävdas ha haft vännerna som en positiv faktor i 

upplevelsen av livssituationen.
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7.3.8 Kontakt med omvärlden: Inställning till andra människor 
Ett familjesystem är del av sin omvärld och påverkas av densamma. Likaså har systemets interna liv 

betydelse för dess kontakt med utomstående. Alla syskon i denna studie uttrycker förståelse för 

andra, om än av olika slag, som en effekt av brödernas autism. Som medlemmar av sina respektive 

familjesystem, har syskonens inre utveckling en koppling till världen utanför. Detta kan med teorins 

resonemang innebära att det har funnits en öppenhet gentemot omvärlden, då kontakten med 

densamma har påverkats i riktning mot förståelse för andra människor. 

7.4 Studiens hypotes
Vår hypotes var att syskonen i denna studie upplevde sig bli påverkade av att växa upp med en bror 

eller syster med autism. Vi hävdar att denna hypotes har fått stöd av resultatet. Det framkommer att 

flera av syskonen under uppväxten upplevde att det inte var så lätt, att det var jobbigt att brodern 

fick mer uppmärksamhet och att de fick ta mycket ansvar. Andra upplevelser som fanns var att 

anpassning till brodern krävdes, att familjen begränsades, att en känsla av skam inför andra var 

närvarande och att önskemål om en annorlunda situation uppkom. Under uppväxten upplevde 

syskonen sig alltså bli påverkade av att leva med en bror med autism. Dessutom framkommer att de 

alla upplever sig vara påverkade av det också idag, eftersom de har en förståelse för andra 

människor tack vare sina upplevelser under uppväxten. 

7.5 Koppling till tidigare forskning 
Det finns flera teman som framkom i intervjuerna som kan liknas med de från resultaten av tidigare 

forskning. Bland annat att syskonen generellt sett visar upp en positiv bild av relationen till sin bror 

(Aksoy och Yildirim, 2008; Wood Rivers och Stoneman, 2003). Samtliga uppvisar också en 

empatisk förmåga och förståelse för andra, liksom syskonen i studierna av Grey (1998) och 

Benderix (2007). I Benderix studie visade det sig också att en del av syskonen tyckte synd om sin 

bror eller syster med autism, vilket en av våra informanter också uttryckte:

När jag var yngre tänkte jag kanske mer att det var synd om honom för att han 

missar saker i livet.

I studien av Hsin-Yu, Orsmond och Seltzer (2009) framkom det att tonåringar från större 

familjer hade en mer positiv bild av syskonskapet än de från mindre familjer. Två av våra 

informanter, systrarna, kommer från en större familj. Dock kunde vi inte finna att deras 
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upplevelser av syskonskapet med brodern med autism var mer positiva än de andra två 

informanternas upplevelser.

Studien av Doppelt et al. (2004) visar att syskon till icke-verbala barn med autism uppvisar 

fler problem än syskon till verbala. Brodern till en av informanterna är icke-verbal. Vi kunde 

inte utröna att hon skulle upplevt sin situation mer problematisk än de övriga. Det var också 

det Wood Rivers och Stoneman(2008) fann med sin studie om detsamma, att det inte hade 

någon betydelse om syskonet var verbal eller inte. 

Två av våra intervjupersoner uttryckte att de ofta önskade att deras situation såg annorlunda 

ut, vilket även syskonen i studien av Cuskelly och Ross (2006) gjorde. 

De flesta syskonen i studien av Benderix (2007) kände ansvar för brodern eller systern med 

autism. Det gjorde även våra informanter. Två av dem uttryckte också ett djupare ansvar inför 

framtiden:

...jag undrar hur han ska klara sig framöver. Hur kommer han att bo osv. Men det  

är inte något jag tänker på hela tiden. Men då och då. Vem som tar hand om 

honom när föräldrarna går bort osv. Hur vår roll kommer att se ut då.

Ja hur blir det när han flyttar hemifrån, hur blir det när inte mamma och pappa 

finns, vem tar hand om honom så han får sina mediciner etc. (självklart kommer 

vi [syskonen, förf. anm.] ju hjälpa honom och se till att allt är bra)...

I båda studierna av Veisson (2000) och Benderix (2007)  visade det sig att flera av syskonen 

inte gärna var öppna med att de hade en bror eller syster med ett funktionhinder eller autism. 

Så var det i två av våra intervjupersoner fall också. En av informanterna tyckte i tonåren att 

det kunde vara pinsamt att ta hem kamrater. Däremot finns det inget hos våra intervjupersoner 

som indikerar att de hade relationssvårigheter med skolkamraterna som  Veisson (2000) 

presenterar i sin studie. 

I studien av Grey (1998) framkom det att en del av syskonen kände sig arga på grund av att 

deras föräldrar tillbringade mer tid tillsammans med syskonet med autism än med dem samt 

över att familjelivet påverkades genom att de gjorde så få gemensamma sociala aktiviteter. 
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Tre av våra informanter upplevde ibland en besvikelse för att brodern med autism ibland fick 

mer uppmärksamhet än de fick. En av dessa säger ändå att hon tror att föräldrarna gjort sitt 

bästa för att fördela tiden mellan barnen. Två av informanterna uttrycker också att det fanns 

saker familjen inte kunnat göra till följd av broderns autism. 

Liksom i den tidigare forkningen kan vi sammantaget säga att det finns både likheter och 

skillnader i intervjupersonernas erfarenheter. Deras upplevelser är av både positivt och 

negativt slag. En av dem uttrycker det i följande formulering:

...jag är väldigt glad över min bror och skulle inte vilja byta honom mot något,  

även om allt inte har varit en dans på rosor!
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8 DISKUSSION

I detta avslutande kapitel börjar vi med att diskutera sådant som rör studiens metod. I 

nästkommande del fortsätter vi med en diskussion som behandlar studiens resultat för att sedan 

avsluta med ett avsnitt som rör förslag till vidare forskning.

8.1 Metoddiskussion

8.1.1 Teoretiska utgångspunkter
Syftet med denna studie var att undersöka hur syskon till barn med autism har upplevt sin 

livssituation under uppväxten. Syftet växte fram ur en övertygelse om att en människa påverkas av 

att i en familj leva tillsammans med någon som har autism, en övertygelse som vi baserade på 

systemteori och Minuchins teori bakom den strukturella familjeterapin. Vår teoretiska utgångspunkt 

låg alltså till grund för hela studiens syfte och frågeställningar. Av denna anledning användes 

samma teori också till att ytterligare analysera intervjupersonernas utsagor. 

Måhända hade dock en annan teori varit möjlig för en studie som behandlar syskon till barn med 

autism. Vi hade kunnat välja en teori som fokuserar på de inre upplevelserna hos en människa i 

egenskap av individ, istället för en som handlar om familjesystemet i vilket individerna är delar. 

Med fenomenologin som utgångspunkt ville vi få fram intervjupersonernas egna upplevelser utifrån 

deras egna, individuella perspektiv, varför en teori om individers inre psykologiska tillstånd och 

processer hade kunnat vara lämplig. Å andra sidan bygger vårt intresse av ämnet och syftet med 

studien på Minuchins teori om familjesystemet, vilket gör att den teoretiska utgångspunkten i 

studien redan fanns som incitament för densamma. Eftersom den valda teorin var utgångspunkt, 

fann vi det också relevant att relatera vårt material från intervjuerna till just denna. 

Användningen av en specifik teori som utgångspunkt i en studie kan dock sägas innebära att vi som 

forskare betraktar såväl ämne som material utifrån ett visst perspektiv. Att utforma syfte, 

frågeställningar och intervjufrågor på basis av en övertygelse om att familjen är ett system i vilket 

närvaron av autism hos ett barn påverkar syskonen kan ha betydelse för resultatet. Vilken 

information vi får in från intervjupersonerna vill vi hävda är beroende av vilka frågor vi har ställt. 

Med en annan teoretisk utgångspunkt kan måhända resultatet bli annorlunda och vi kan inte veta 

hur ett sådant skulle se ut. 
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Valet av det fenomenologiska perspektivet kan även det ha haft betydelse för studiens resultat. Vårt 

syfte var att undersöka syskonens egna upplevelser av sin livssituation, då det är dessa som enligt 

fenomenologin är det relevanta att få fram. Vi hade dock kunnat utgå från ett annat perspektiv, 

vilket hade gjort det möjligt att undersöka livssituationen utan att göra det genom syskonens egna 

beskrivningar av sina upplevelser. Vi hade kunnat göra observationer av syskonens beteende i 

hemmet såväl som utanför detta, undersökt deras prestationer i skolan, intervjuat föräldrarna om 

sina barns tillvaro eller på annat sätt samlat information om livssituationen. Måhända hade ett annat 

resultat framkommit än det som vi presenterar i denna studie. Den tidigare forskningen var dock 

främst kvantitativ och byggd på statistiska undersökningar, varför en kvalitativ studie i vilken 

syskonen själva fick uttrycka sina upplevelser skulle fylla en lucka som vi hade identifierat. Det kan 

hävdas vara relevant att göra olika slags studier i samma ämne eftersom olika teoretiska 

utgångspunkter och metoder kan uppvisa olika slags resultat. Det ena behöver inte vara mer sant än 

det andra, men de ger kunskap ur olika perspektiv och kan därför tillsammans skapa en helhetsbild 

av människors situation. Beroende på vilka frågor som ställs, och hur de ställs, kan resultatet 

variera. 

8.1.2 Urval och respons
I sökandet efter intervjupersoner fick vi stor respons. Majoriteten av mail-svaren vi fick kom dock 

från personer utanför studiens avgränsning. Dessa var syskon och föräldrar till personer med 

Aspergers syndrom, syskon och föräldrar till personer med både autism och utvecklingsstörning, 

minderåriga syskon till personer med autism samt föräldrar till minderåriga syskon till barn med 

autism. Flera av personerna uttryckte att ämnet vår uppsats behandlar är viktigt. Den öppenhet flera 

av personerna visade oss i form av berättelser om sin situation, sin erfarenhet och sina känslor och 

tankar kring familjemedlemmen med funktionsnedsättning var oförutsedd och överväldigande. 

Dessa gensvar berörde oss och förtjänade naturligtvis svar tillbaka. Det föll oss naturligt och riktigt 

att ta oss god tid att besvara dem. Det hade känts plumpt att bara kort svara att de inte inte kunde 

delta i studien på grund av dess avgränsning. 

8.1.3 Analysmetod
Analysmetoden vi valde i denna studie var meningskoncentrering, då den bedömdes överensstämma 

bäst med det fenomenologiska perspektivet. Hade ett annat perspektiv varit utgångspunkt i studien 

skulle måhända en annan analysmetod varit mer lämplig för att uppnå syftet med undersökningen. 

Vi kan dock fråga oss vilken betydelse meningskoncentreringen hade för det resultat som framkom 
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och huruvida metoden verkligen tjänade sitt syfte. 

Eftersom vi strävade efter att få fram och presentera syskonens upplevelser ur deras egna 

perspektiv, baserat på deras egna beskrivningar, kan vi hävda att en analysmetod som kortar ned och 

sammanfattar deras uttalanden står i motsättning till vår strävan. För att det resultat som presenteras 

verkligen ska utgöras av intervjupersonernas upplevelser ur deras perspektiv, borde kanske vi som 

forskare inte göra några förändringar av de ursprungliga utsagorna i intervjuerna över huvud taget. 

Innebär inte all slags analys, om än bara nedkortning och sammanfattning, en manipulation utifrån 

forskarens perspektiv? Å andra sidan är det måhända nödvändigt att korta ned och förändra de 

ursprungliga utsagorna för att alls kunna göra dem begripliga för läsarna. Mängden text kan helt 

enkelt bli alltför stor för att dess innehåll ska kunna förstås. Kan inte resultatet förstås av någon 

hävdar vi att studien till stor del förlorar sin relevans. 

Utifrån resonemanget ovan är alltså en viss förändring av ursprungligt material synnerligen viktig 

och det innebär att vårt material bestående av de ursprungliga uttalandena, behövde genomgå någon 

form av analys. Vi valde den metod vi bedömde var mest trogen intervjupersonernas egna 

perspektiv. 

8.1.4 Validitet och reliabilitet
I vår studie är intervjufrågorna inriktade på vissa teman, då de är utformade efter studiens syfte och 

frågeställningar. Det kan vi hävda stärker validiteten eftersom vi på så vis har mätt det vi med 

studien avsåg att mäta. Samtidigt kan intervjufrågornas inriktning på vissa teman påstås sänka 

validiteten, eftersom vårt syfte var att få fram syskonens egna upplevelser utifrån deras egna 

perspektiv. Om frågorna har en viss inriktning, kan vi som forskare sägas styra intervjupersonernas 

utsagor och därmed få fram upplevelser som inte till fullo kommer ur deras egna perspektiv. Å 

andra sidan kan vi, återigen, hävda att en viss inriktning på frågorna är nödvändig för att uppnå 

studiens syfte och inte mäta något helt annat. Graden av styrning ville vi dock göra låg. Vi strävade 

efter att utforma såväl frågeställningar som intervjufrågor som är så öppna som möjligt, just för att 

intervjupersonerna inte skulle styras alltför mycket av oss som forskare. I enlighet med det 

fenomenologiska perspektivet ville vi med öppna frågor ge intervjupersonerna möjlighet att själva 

ta upp och beskriva det som de fann relevant att uttrycka. Vi försökte således upprätta en balans 

mellan nödvändig styrning och öppenhet, för att kunna uppnå god validitet. 
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Tydliga frågor är också en förutsättning för god reliabilitet, så att inga missförstånd eller andra 

slumpmässiga fel uppstår under en intervju eller transkriberingen av densamma. Att göra intervjuer 

över nätet kan ha såväl fördelar som nackdelar vad gäller reliabiliteten. Som Svenningsson et al. 

(2003) skriver har vi under intervjuerna inte kunnat ta i beaktande eventuella ansiktsuttryck eller 

tonfall, vilket vi kan tänka oss har betydelse för uppfattningen av de budskap som 

intervjupersonerna överlämnar. Kanske intervjuer genom att möta varandra och prata skulle ha 

stärkt reliabiliteten, då vår förståelse av intervjupersonernas utsagor hade blivit bättre. Å andra 

sidan kan nätintervjuer enligt Svenningsson et al. innebära att personer förmår vara mer öppna och 

sanningsenliga, vilket gör att vi som forskare faktiskt har större möjlighet att få ta del av deras 

upplevelser. Dessutom har vi undvikit alla eventuella fel som kan uppstå vid en transkribering, 

eftersom intervjuerna redan var utskrivna med intervjupersonernas egna formuleringar. Detta vill vi 

hävda stärker reliabiliteten i vår studie. 

8.2 Resultatdiskussion
Av resultatet i denna studie framgår det att intervjupersonerna under uppväxten hade upplevelser 

som påverkats av de levde med en bror som har autism. Det återstår för oss att utifrån dessa 

upplevelser diskutera vilka behov som kan finnas hos syskon till barn med autism och hur dessa 

behov ska kunna tillgodoses. Vi hävdar att diskussionen kan vara av relevans för de instanser och 

individer som i egenskap av professionella har till uppgift att bemöta familjer med barn som har 

autism och eventuellt erbjuda dem stöd. Likaså kan den vara relevant för professionella som möter 

syskon i sammanhang som inte rör specifikt autism, som exempelvis i skolan. 

8.2.1 Information
Det framkommer av resultatet att syskon kan uppleva att det inför andra utanför familjen är 

skamligt och pinsamt att ett annat barn i familjen har autism. Sådana upplevelser kan vi hävda är 

negativa för individerna som har dem och därför ett problem som borde lösas. Först och främst kan 

kanske information från de professionella som en familj har kontakt med efter att en diagnos har 

fastställts vara viktig. Om hela familjens medlemmar får information om vad autism är och vad det 

kan innebära för dem, får de en möjlighet att redan från början förstå tillståndet och dess 

konsekvenser. Om syskonen har en sådan förståelse kan det vara lättare att förklara situationen för 

andra utan att känna osäkerhet. Dessutom kan en omsorgsfullt förmedlad information från 

professionella som talar öppet om tillståndet ge syskonen intrycket att autism inte behöver tystas 

ned, utan att det är något de kan prata om. 
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Vidare kan upplevelser av skam och pinsamhet hos syskon till barn med autism i högre grad 

undvikas om det i skolor ges information till eleverna om olika slags funktionsnedsättningar och 

hur vanliga de kan vara. Om barn tidigt får information om detta, av vuxna som kan tala om det på 

ett öppet och avspänt vis, kan de sägas få möjlighet att bli vana och acceptera tillstånd som 

exempelvis autism utan att tycka att det är något konstigt. Därmed kan det också sägas bli lättare för 

syskon till barn med autism, liksom andra funktionsnedsättningar, att vara avspända inför andra och 

öppna om sin situation. 

8.2.2 Avlastning
Flera av syskonen i denna studie upplevde att de tog mycket ansvar i familjen, som en effekt av att 

en bror hade autism. Vi föreställer oss att ett stort ansvarstagande kan innebära belastning på de 

syskon det gäller och att det kan vara motiverat att bidra till avlastning för dem. Som Samuel 

uttrycker kan vänner och deras familjer vara ett viktigt stöd, men det är inte säkert att alla syskon 

till barn med autism har vänner som ge dem en fristad. Det kan kanske vara betydelsefullt för 

syskon att komma bort från sin hemmiljö och befinna sig i ett sammanhang där de kan slappna av 

och inte behöva ta något ansvar. Kanske kan lägervistelser under några veckor, med andra barn eller 

tonåringar, bidra till syskonens inre avspänning och ro. 

Avlastning för föräldrarna i hemmet, i form av exempelvis avlösare, kan också ha betydelse för 

syskonen i familjen. Flera av intervjupersonerna i vår studie uppgav att det under uppväxten var 

jobbigt att deras bror med autism fick mer uppmärksamhet än de själva. Om föräldrarna får 

avlastning kan de spendera mer tid och energi åt sina andra barn, vilka får mer eget utrymme och 

uppmärksamhet. 

Syskon kan också uppleva att hela familjen begränsas av att ett barn har autism, eftersom 

möjligheterna till gemensamma aktiviteter och resor blir mindre. Måhända kan läger för hela 

familjer vilka har barn med autism, vara givande för såväl syskon som föräldrar. Om sådana läger 

har speciellt anpassade resurser i form av material såväl som personal, liksom en acceptans inför 

barnens autism, kan en familjs medlemmar få en gemensam semester utifrån sina egna 

förutsättningar. Vi vill dock påpeka att detta kan fungera endast om barnet med autism kan hantera 

en resa och en ny miljö över huvud taget. Kanske detta måste övas in mycket försiktigt. 

45



8.2.3 Stöd och gemenskap
Eftersom syskon kan uppleva att de får mindre uppmärksamhet än barnet med autism och att detta 

kan vara jobbigt, kan det vara motiverat att erbjuda syskonen deltagande i stödgrupper. I grupper 

som består av just syskon till barn med autism eller andra funktionsnedsättningar, kan deltagarna få 

en möjlighet att prata om sina upplevelser och bli lyssnade på i lugn och ro. Eftersom alla deltagare 

har liknande situationer kan det finnas en bättre förståelse emellan dem, än i andra sammanhang 

med andra människor. Måhända kan det upplevas som positivt för syskonen att få prata, bli lyssnade 

på och få förståelse av någon. Dessutom kan kontakten med andra syskon i samma sits, bidra till 

upplevelsen att de inte är ensamma och att de har stöd från andra. 

I vår studie uttrycker två av syskonen funderingar inför framtiden, då föräldrarna inte längre lever. 

Kanske det hos syskon kan finnas en oro för hur de ska kunna hantera situationen i ett sådant läge. 

Vi kan tänka oss att en stor familj, i vilken syskonen är många, innebär att det enskilda syskonets 

ansvar blir mindre än om denne skulle vara ensam som närmast anhörig. Flera syskon kan kanske 

dela på ansvaret emellan sig och få stöd av varandra, medan ett ensamt syskon måste ta hand om 

allting själv och därmed belastas mer. Kanhända är det viktigt för professionella som möter 

syskonen under uppväxten att ta en eventuell oro på allvar, samt att i kontakt med vuxna syskon 

vars föräldrar inte längre lever, ta hänsyn till familjens unika förutsättningar och den belastning som 

kan vila på individen. 

8.2.4 Ta vara på det positiva
Det framkommer av resultatet att alla syskon i denna studie har fått en förståelse för andra 

människor, som en konsekvens av att växa upp med bror som har autism. Ella uppger att hennes 

förståelse finns tack vare brodern. Samuel beskriver sin förmåga att ta vara på det stora positiva i 

små saker, som en positiv egenskap som han har fått genom uppväxten med sin bror. Det kan alltså 

hos syskon till barn med autism finnas positiva upplevelser och konsekvenser, vilket vi kan hävda 

är relevant att som utomstående vara medveten om. Det kan ha betydelse för syskon att människor, 

professionella eller inte, är öppna för att prata om det som är bra likväl som det svåra. Det kan 

kanske för ett syskon bidra till kraft och glädje, att också få utrymme till det som är positiva effekter 

av situationen i fråga. 

Vårt resultat, liksom den tidigare forskningen, visar att upplevelserna hos syskon kan vara såväl 

positiva som negativa och att de över huvud taget emellan individer kan vara lika såväl som av 
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skilda slag. Slutsatsen kan måhända bli att de som möter syskon till barn med autism bör vara 

medvetna om vilka upplevelser som har framkommit i studier av syskon, i syfte att bättre förstå det 

som kan uppkomma under ett möte, men samtidigt att de bör vara öppna för de oväntade och helt 

unika upplevelser som den enskilda individen kan ha. 

8.3 Förslag till vidare forskning 
Den här studien har belyst informanternas egna utsagor om upplevelsen av att växa upp tillsammans 

med ett syskon som har diagnosen autistiskt syndrom. Våra intervjupersoner var mellan 18 och 24 

år. Genom den respons vi fick i form av mail-svar i vårt sökande efter intervjupersoner framgick det 

att studien har ett stort värde för många personer. Det var inte bara syskon som kontaktade oss, utan 

även föräldrar och andra anhöriga i alla åldrar. Många av dessa har en familjemedlem med 

diagnosen Aspergers syndrom eller en kombination av autism och utvecklingsstörning. Mödrar till 

yngre barn hörde av sig till oss och poängterade behovet av en studie som undersöker de yngre 

syskonens situation. På grund av studiens avgränsning kunde dessa personer inte delta i studien. 

Förslag till vidare forskning skulle därför vara att kartlägga även deras upplevelser. Det kunde 

också vara intressant att jämföra om upplevelserna och ett eventuellt behov av stöd skiljer sig åt 

mellan könen.  Likaså om detsamma varierar beroende på ålder, etnicitet och socioekonomisk 

tillhörighet. Samtliga våra intervjupersoners syskon med autism var pojkar. En ytterligare faktor 

som kunde vara av intresse att undersöka är om syskonens upplevelser skulle se annorlunda ut om 

de istället hade en syster med autism. 
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Bilaga 1

Informationsbrev till dig som vill vara med och bidra med värdefull kunskap i en studie som 
handlar om upplevelsen av att växa upp med ett syskon som har autism.

Information gällande din medverkan i studien.

Vi heter Linda Rosén och Agnes Liljekvist Leijon och vi läser vår sjunde termin på 
socionomprogrammet vid Stockholms Universitet, Institutionen för socialt arbete. 

Syftet med denna c-uppsats är att undersöka hur det kan vara att växa upp med ett syskon som har 
autism och hur det kan påverka en som person. Vi vill också gärna veta hur behovet av socialt stöd 
såg ut under uppväxten. Vi vill låta dig som syster eller bror själv komma till tals genom en intervju. 
Dina upplevelser är viktiga och ditt deltagande betydelsefullt.

Vi hoppas kunna få fram kunskap som kan vara till stöd för syskon till barn med autism men också 
information av betydelse för personer som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med 
familjer där någon har autism.

Intervjuerna kommer att ske över internet, genom msn messenger eller något annat chattprogram. 
Vi kommer att spara konversationen som stöd för oss under tiden vi skriver uppsatsen. Därefter 
kommer den raderas från datorn.

Din medverkan är helt frivillig och du kan när du önskar välja att avbryta den utan förklaring. Du 
väljer själv vad du vill berätta och inte. Det insamlade materialet och de uppgifter om dig som 
medverkat kommer att behandlas konfidentiellt och när uppsatsen är klar kommer allt material 
raderas. I den färdiga uppsatsen kommer ditt namn eller andra uppgifter som kan identifiera dig inte 
att finnas med. Du får om du önskar vara anonym även för oss. 

När uppsatsen är klar kommer den att finnas tillgänglig på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 
www.diva-portal.org 

Vänligen kontakta oss senast 11/11- 09  för mer information eller vid medverkan!
Stort tack på förhand!

Linda och Agnes

Linda Rosén, tel.nr 0000-000000 eller xxxxxxxx@gmail.com

Agnes Liljekvist Leijon, tel.nr 0000-000000 eller xxxxxxxx@yahoo.com 
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Bilaga 2 

Intervjuguide

Bakgrund

Namn, ålder, kön, uppväxtort

Att ha ett syskon med autism 

Hur upplevde du din relation till ditt syskon med autism? 

Familjen

Hur upplevde du familjelivet under uppväxten? 

Generellt

Hur upplevde du din tillvaro utanför familjen? 

Betydelse av syskonets autism

Vilken betydelse tror du att ditt syskons autism kan ha haft för dig under uppväxten? 

Stöd

Fanns det någon/några eller något som du upplevde var ett stöd för dig under uppväxten? 
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