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Ett annorlunda liv! 

Tankar om barndom, nutid och framtid - en intervjustudie med vuxna 

som har ett syskon med en funktionsnedsättning 

Therese Hägersten 

Sammanfattning 

Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med fyra informanter, som alla har ett syskon med en 

funktionsnedsättning. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av att ha ett syskon med 

funktionsnedsättning. Jag ville också undersöka hur syskon ser på sin syskonrelation i vuxen ålder, 

samt vad de har för tankar kring framtiden. Studiens resultat visar att syskonen från tidig ålder varit 

otroligt engagerade och tagit ett stort ansvar både i sitt syskons liv liksom i familjens dagliga rutiner. 

Av de fyra intervjuade syskonen arbetar idag tre av dem inom handikappomsorgen på något sätt och 

ser det som helt naturligt. Däremot tror de att de hade valt en annan yrkesbana om de inte haft sitt 

syskon. Alla fyra informanterna säger själva att det är de som kommer att ta över ansvaret för sitt 

syskon den dagen deras föräldrar inte lever längre. Detta är ingenting som de egentligen ser fram emot 

och de uttrycker flera orosmoment inför framtiden såsom; syskonets boendesituation, syskonets 

arbetssituation, hur det kommer att se ut när man har en egen familj, om syskonet blir sjuk, om de 

själva blir sjuka etc. I det stora hela var syskonen positiva kring de erfarenheter de bär med sig i livet, 

på grund av syskonsituationen. Deras upplevelser och erfarenheter har format dem till starka, envisa, 

empatiska och omtänksamma vuxna människor och alla syskon uttrycker en stolthet över sig själva 

samt en tacksamhet gentemot sitt syskon. 
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1. Inledning 

När jag var fyra år gammal föddes min syster. Med tiden insåg jag att hon inte var som alla andra barn, 

hon var annorlunda och speciell. Istället för att lära sig att prata fortsatte hon med att bara använda sig 

av ljud. Det tog flera år innan hon lärde sig att gå. Hon var hyperaktiv och sov nästan ingenting på 

nätterna. Jag minns att jag kunde se mina föräldrars frustration, oro och sorg samt allt sämre tålamod. 

Mina första starka minnen kommer från när jag själv började i skolan. Det var då som först jag började 

förstå hur annorlunda vår familjesituation var i jämförelse med andras. På grund av mina erfarenheter 

under skoltiden har jag alltid valt ut mina vänner och pojkvänner med omsorg, för hur och när talar 

man om att ens syster inte är som alla andra och hur reagerar de när de får veta? Idag är både jag och 

min syster vuxna och vi har båda två flyttat hemifrån. Jag ser henne som en enorm tillgång i mitt liv 

och är tacksam att hon finns, för utan henne skulle jag kanske ha valt en helt annan bana i livet.  

Att jag vill skriva om syskonens upplevelser i livet har växt fram under flera års tid, men jag har tvekat 

av skälet att det personligen ligger mig själv så nära hjärtat. Inför den här uppgiften har jag fått försöka 

stiga ur min syskonroll, samtidigt som jag försökt använda mig av de erfarenheter jag bär med mig, för 

att kunna genomföra studien på ett bra och reflekterat sätt. Studien bygger på intervjuer med fyra 

syskon, till idag vuxna personer med funktionsnedsättning. Den litteratur jag har hittat har främst 

fokuserat på syskonens situation i barndomen. Men vad händer när både man själv och syskonet växer 

upp och flyttar hemifrån, när man inte längre har lika stort deltagande i sitt syskons liv? Föräldrarna 

åldras och frågor om vem som ska ta över ansvaret blir mer aktuella, kanske vet man inte hur länge 

ens syskon kommer att leva etc. Jag vill via mitt arbete ge syskon en röst, hur verkligheten ser och har 

sett ut för de personer jag har intervjuat, vilka tankar och svårigheter de upplevt, men också vilka 

positiva erfarenheter de bär med sig genom livet. 

2. Syfte 

Mitt syfte är att undersöka upplevelser av att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Jag vill också 

undersöka hur syskon ser på sin syskonrelation idag, samt vad de har för tankar kring framtiden.  

3. Frågeställning 

 Hur upplever syskon till en person med funktionsnedsättning sin livssituation? 

 Har de under sin barndom önskat och/eller blivit erbjudna stöd för att hantera sin 

syskonsituation och i så fall hur? 

 Har syskonens yrkesval påverkats av familjesituationen och i så fall på vilket sätt? 

 Vad har syskonen för tankar och känslor kring framtiden, gällande sitt syskon? 
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 Finns det någon skillnad i informanternas berättelser beroende på vad syskonet har för 

funktionsnedsättning? 

4. Bakgrund 

Jag vill med hjälp av tre olika områden skapa en helhetsbild av hur livet kan se ut för en familjs 

samtliga medlemmar när ett barn i familjen har en funktionsnedsättning. För att göra det krävs att man 

ser situationen ur ett historiskt perspektiv, dvs. hur samhällets syn har speglat bemötande och 

förhållningssätt till personer med funktionsnedsättning historiskt sett. Det är också relevant att berätta 

om hur det kan upplevas för föräldrar att få ett barn med en funktionsnedsättning. Men det viktigaste 

av allt i relation till mitt arbete, är att se till hur det är att vara barn i en familj där ett syskon har en 

funktionsnedsättning.  

5.1 Historiskt perspektiv 

 

När man i dagens samhälle möter en människa med en funktionsnedsättning, kanske man tittar lite 

extra, men oftast tänker man inget särskilt med det. Det har inte alltid varit så. För bara 40-50 år sedan 

såg situationen helt annorlunda ut. Då gömdes människor med utvecklingsstörning hos sina föräldrar 

eller blev bortlämnade till anstalter, vårdhem och andra institutioner (Graninger & Lovén, 1994).   

Historiskt sett har personer med utvecklingsstörning haft olika benämningar, som kan ses som en 

avspegling på samhällets syn. Före 1800-talet hade man svårt att skilja utvecklingsstörda från andra 

grupper, framförallt psykiskt sjuka, då man hade en diffus uppfattning om dessa människor. Uttrycket 

sinnesslö användes i samband med bildandet av Föreningen för sinnesslöa barns vård 1869, men man 

använde också benämningar som idiot och sinnessvag. För att kunna skilja på sinnesslöa och psykiskt 

sjuka hittade man i slutet av 1800-talet en definition, vilken innebar att den som tidigare hade haft fullt 

förstånd klassades som sinnessjuk medan den som redan från födseln haft ett förståndshandikapp var 

sinnesslö (Jönsson, 1998). Begreppet sinnesslö var sedan den officiella benämningen till 1950-talet, 

när ”psykisk efterblivenhet” tog över (Grunewald & Olsson, 1997). 

Lindblad (2006) menar att begreppet handikappad refererar till den enskilda individen. Förr användes 

begreppet handikappad gällande rörelsehindrade i bemärkelsen vanför, krympling och invalid. För 

människor med funktionsnedsättning är begreppet handikapp relaterat till miljöns hinder och 

förutsättningar. Lindblad (2006) beskriver att funktionshindret påverkas av omfattningen och 

varaktigheten av funktionsnedsättningen.  Lindblad (2006) påpekar att ett funktionshinder ofta är 

situationsbundet, då en människas funktionsnedsättning i vissa sammanhang kan innebära ett stort 

behov av stöd, medan behovet av stöd i andra situationer kan vara mindre.  Därför ska den enskilda 

individens behov av stöd vara vägledande, inte diagnosen i sig. I det västerländska samhället har 

människosynen präglats av idealet att ha förmåga att tänka logiskt och rationellt, kunna arbeta och 

försörja sig ekonomiskt, samt ha en stark och frisk kropp. De människor som har haft en 

utvecklingsförsening, har därmed ansetts vara mindre mänskliga. Fokus har länge varit på 

diagnostiserande och kategoriserande utifrån det som har ansetts vara normalt eller avvikande 

(Lindblad, 2006).  
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Kategorisering resulterar i en steriliseringslag 

Hjörne och Säljö (2008) beskriver att människor som man ansåg vara defekta eller avvikande inte var 

önskvärda i det svenska samhället på 1930-talet. Tidvis färgades argumentationen av arvshygieniska 

resonemang. Man delade in människor i kategorier som antydde huruvida de var att anse som 

fullvärdiga eller undermåliga samhällsmedborgare. Resonemangen kring de sinnesslöas faror ledde till 

att det år 1941 kom en steriliseringslagstiftning, då man ville sanera den svenska folkstammen. Man 

ville förhindra att vissa arvsanlag skulle föras vidare, att det skulle förekomma individer som inte var 

önskvärda medlemmar av ett sunt och friskt folk. Man fokuserade främst på sinnesslöa kvinnor, där 

sterilisering sågs som nödvändig (Hjörne & Säljö, 2008).  

I statens offentliga utredningar (SOU 2000:20), tar man upp en svår och omdiskuterad fråga gällande 

steriliseringslagen. Man har försökt undersöka i vilken omfattning tvång har förekommit i samband 

med steriliseringarna. Lagen byggde på frivillighet och samtycke, men utredningen har konstaterat att 

många människor, trots att de formellt lämnat samtycke, i realiteten gjort detta under tvång. Det fanns 

tre skäl till att utföra sterilisering: 1) ras och arvshygieniska, 2) sociala och 3) medicinska. Mellan år 

1935-1975 har det rapporterats ungefär 63 000 steriliseringar i Sverige. En analys av 

ansökningshandlingarna visar att ungefär hälften av dem som steriliserades, själva gett samtycke och 

tagit initiativ till operation. Ungefär 9 procent har utförts under tvång, 24 procent har formellt sett varit 

under samtycke, men under tvångsliknande omständigheter, som att bli utskriven från anstalt eller för 

abort. I 10 procent av fallen finns det tecken på övertalning och de resterande 7 procent har man inte 

kunnat klassificera. Av det totala antalet steriliseringar var 93 procent kvinnor och genomgående har 

lagarna tillämpats på svaga och underprivilegierade grupper. Under 1940-talet steriliserades många 

som kategoriserades som svagbegåvade, sinnesslöa eller efterblivna, men det var relativt sällsynt 

under 1960- och 1970 talen. 

Livet på anstalt 

Grunewald och Olsson (1997) beskriver att allmänheten på 1950-talet fortfarande visste lite om hur de 

sinnesslöa hade det, eftersom de levde lika isolerat oavsett om de bodde hos anhöriga eller på 

anstalter. Tack vare att anställda från olika anstalter trätt fram i media, kan man idag få en bild av hur 

människor med utvecklingsstörning blev behandlade på den tiden. Grunewald och Olsson (1997) 

skriver att patienterna på Vipeholms anstalt i Lund bland annat endast fick äta mat med sked, då man 

ansåg att kniv och gaffel var för farliga. För att undvika att patienterna skulle slå sönder porslin fick de 

äta ur bleckskålar och dricka ur bleckmuggar. De flesta sov i sovsalar, det var bara ett fåtal som fick 

eget rum. Ofta fanns det också isoleringsrum, utan annan inredning än en fastbultad säng mitt i 

rummet. Diagnoser sattes efter patientens beteende och utseende och man fotograferade dem nakna, 

som dokumentation i journaler. Ända in på mitten av 1960-talet låg ungefär 100 patienter till sängs 

dygnet runt. Jan-Erik Hegborn (Hallström, 1994) berättar om en varm sommardag i juli 1965, då han 

besökte specialsjukhuset Vipeholm: 

 
En mycket varm julidag for jag och en kompis upp till Vipeholm för att hälsa på några kollegor som 

jobbade på detta specialsjukhus. Efter mycket om och men blev vi insläppta till deras avdelning. Det 

var många låsta dörrar dit. Personalen satt och tittade på en tennismatch på TV, halvt avklädda. 

– Vi såg inga utvecklingsstörda, dem hade man låst in i små trånga kyffen för att personalen skulle få 

vara i fred under tennisen. Genom små fönster kunde vi se in i kyffena, som var nedsölade med urin 

och avföring. I en paus i matchen släppte en av skötarna ut några av de boende och föste in dem i ett 

kakelförsett rum med toaletter och duschar. Där spolades de av med en slang. På golvet fanns en 
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brunn och med hjälp av en raka gjordes golvet rent. Sedan kördes de in i kyffet igen när tennisen 

fortsatte. 

– Vi stannade några timmar och var med när kvällsmaten serverades. Maten kom i kantiner från 

centralköket och jag minns att det var ägg, bröd med pålägg och chokladmjölk. Allt blandades i en 

enda salig röra i små rostfria skålar och sedan matades dessa stackars människor med geggan. 

Klockan sex denna ljuvliga sommarkväll började man spänna ned dem i spänntäcken och 

tvångsbälten. Sedan gick personalen hem, och på avdelningen som nu låg i kvällsskymmer blev två 

vakter kvar… detta hände alltså 1965… 

(Hallström, 1994, s. 49-50). 

 

Omsorgslagen 

Under 1960-talet styrde den såkallade normaliseringsprincipen omsorgernas innehåll och utformning. 

Normaliseringsprincipens budskap var att man ville komma så nära det vanliga och normala som 

möjligt, oavsett funktionsnedsättning. Förutsättningen för det var att det utbildades mer personal inom 

området, samt att det inte fanns några ekonomiska hinder. Efter andra världskriget kom det svenska 

samhället in i en god ekonomisk situation. Människor med utvecklingsstörning hade då länge blivit 

försummade och befolkningen kan ses ha haft en kollektiv skuldkänsla. Man började renovera 

anstalter, men för att utvecklingsstörda skulle nå optimal utveckling, blev det tydligt att de behövde 

vara i gemenskap med andra medborgare. Därmed togs ytterligare ett steg, nämligen öppna omsorger, 

i samband med införandet av omsorgslagen 1968 (Grunewald, 2008). Omsorgslagen gjorde att det 

skedde många positiva förändringar i samhället för personer med utvecklingsstörning. Alla barn med 

utvecklingsstörning fick nu rätt till undervisning, då man införde träningsskolan. Föräldrar fick större 

möjlighet att behålla sina barn hemma. Istället för vårdhem skulle det första alternativet nu vara 

elevhem och gruppbostäder. År 1970 bodde 2900 barn på vårdhem, men i och med att föräldrarna fick 

stöd att behålla sina barn hemma sjönk antalet snabbt. 1980 bodde 1400 barn och ungdomar på 

vårdhem och 1990 var antalet nere i 30 barn. I slutet av 1990-talet beräknades alla vårdhem vara 

nerlagda (Grunewald & Olsson, 1997).  

Samhällets syn på personer med funktionsnedsättning förändrades snabbt. Man fann att omsorgslagen 

från 1967 präglades av regler om institutionerna, den omfattade inte alla handikappgrupper och 

innehöll bestämmelser om tvång mot utvecklingsstörda. Den 1 juli 1986 trädde den nya omsorgslagen 

i kraft. Den nya lagen strävade mot ytterliggare normalisering och integrering i samhället (Jönsson, 

1998). Man ville nu att personer med funktionsnedsättning skulle leva i gemenskap med andra 

människor. Man ville också att barn med utvecklingsstörning så långt som möjligt skulle växa upp i 

sin familj. Detta innebar bland annat att man inte tog in nya barn samt började avveckla vårdhem, där 

man ofta levde helt avskiljt från samhället. Istället skulle vårdhem, specialsjukhus och 

inackorderingshem ersättas av kollektiva bostäder i samhället (Grunewald & Olsson, 1997). 

Gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättning byggdes i vanliga bostadsområden. De utformades 

till att fungera som ett riktigt hem, med egna hjälpmedel och stöd och hjälp av personal efter behov.  

Man skulle ha ett eget rum och maxantalet för ett boende skulle vara fyra. Man började nu tänka mer 

på att miljön kan utestänga människor från delaktighet i samhället, men att anpassning av miljön kan 

minska handikapp. En annan stor förändring var att man nu talade om att skydda människors integritet 

samt möjligheten till inflytande, att kunna få vara med och påverka vilka insatser som skulle vidtas 

(Handikappbyrån på socialstyrelsen, 1986). 
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LSS-lagen 

I mitten av 1990-talet skedde en omfattande reformering av handikappolitiken i Sverige. Detta startade 

med att Sveriges regering år 1989 tillsatte en handikapputredning, vars huvudsyfte var att kartlägga 

och analysera insatser som gjordes inom socialtjänsten och habiliteringen till personer med 

funktionsnedsättning. Uppgiften var också att utreda kommunernas samt landstingens insatser för 

människor med omfattande funktionsnedsättning, samt belysa situationen för barn, ungdomar och 

vuxna med omfattande funktionsnedsättning. År 1992 lämnade handikapputredningen sitt 

slutbetänkande till regeringen, som ett år senare lämnade en proposition till riksdagen, vars innehåll 

bestod av förslag till en omfattande reformering av handikappolitiken i Sverige. Reformen bestod av 

två lagar, LSS; lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt LASS; lag om 

assistansersättning. Riksdagen antog regeringens förslag och den 1 januari 1994 trädde de nya lagarna 

i kraft (Bergstrand, 2010). Den nya LSS-lagen ersatte omsorgslagen (Regeringens proposition 

1992/93:159)  

LSS-lagen är en rättighetslag, vilket innebär att den riktar sig till en viss grupp människor. De 

människor som omfattas av LSS kan delas in i tre grupper. 1) Personer med utvecklingsstörning, 

autism eller autismliknande tillstånd, 2) Personer som i vuxen ålder har fått ett begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada på grund av yttre våld eller sjukdom, 3) Personer med varaktiga 

psykiska eller fysiska funktionshinder som orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet 

(Regeringens proposition 1992/93:159). I en rättighetslag är det viktigt att den enskilda individen ska 

ha möjlighet att läsa ut vilka rättigheter han/hon har, för att ha möjlighet att få rätten till insatser 

prövad i en domstol i de fall nämnden avslår ansökan (Bergstrand, 2010). De som omfattas av lagen 

ska ha rätt till stöd i form av rådgivning och personligt stöd, personlig assistent eller ekonomiskt stöd 

till assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse utanför hemmet, 

korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för 

barn och ungdomar som inte kan bo hemma, samt bostad med särskild service för vuxna (Regeringens 

proposition 1992/93:159, s. 1-2). LSS ger den enskilde individen ökad valfrihet via de olika instanser 

som han/hon kan få, vilket leder till ett självständigare liv samt ökad integritet. Målet för insatser 

enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor samt delaktighet i samhället. 

Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet (Bergstrand, 

2010).  

Habiliteringen i Sverige 

På hemsidan för Habilitering och hälsa (www.habilitering.nu) beskrivs att ordet habilitering betyder 

att ”utveckla ny förmåga” eller att ”stärka en förmåga man redan har”. Därmed riktar sig habilitering 

till människor med livslånga funktionsnedsättningar såsom nedsättningar i förmågan att röra sig, 

förmågan att se och höra, förmågan att förstå och uppfatta omvärlden etc.  Grundtanken med 

habilitering är att man genom att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen 

kan medföra i det dagliga livet, försöker förbättra livssituationen så mycket som möjligt för den som 

har funktionsnedsättning. Habiliteringens uppdrag är enligt deras hemsida (www.habilitering.nu) att 

ge råd, stöd samt behandling till personer med funktionsnedsättning och till deras anhöriga. 

Habiliteringen tar emot personer med utvecklingsstörning, flerfunktionshinder och rörelsehinder, men 

de kan också ge stöd och råd till anhöriga eller närstående.  På habiliteringen finns det flera olika 

yrkesgrupper och man har ett nära samarbete med läkare. Det är vanligast att man tar kontakt med ett 

lokalt habiliteringscenter, men det finns också olika center som har fördjupade kunskaper om en viss 

funktionsnedsättning, som till exempel Autismcenter, ADHD-center, Aspergercenter och 



10 

 

Hjärnskadecenter med flera. Har man en funktionsnedsättning kan man på Habilitering & Hälsas 

mottagningar bland annat få hjälp med att bibehålla samt utveckla den motoriska samt den språkliga 

förmågan, förmågan att kommunicera samt den sociala och psykologiska förmågan. På habiliteringen 

arbetar man också med att förbättra vardagsmiljön så den stämmer överens med förutsättningar och 

behov. Man hjälper till att prova ut hjälpmedel, ger råd inför bostads- eller annan miljöanpassning, ger 

information om den egna funktionsnedsättningen samt erbjuder samtalsstöd, dessutom ger de 

information om vilket stöd och vilka bidrag man kan få.  

4.2 Föräldraperspektiv 

 

Alla blivande föräldrar oroar sig någon gång under graviditeten att det ska vara något fel på deras 

barn, men ingen tror nog på allvar att det ska hända dem. Om man redan efter förlossningen får besked 

om att det nyfödda barnet har en sjukdom, missbildning eller skada blir chocken stor. Istället för det 

största ögonblicket i de nyblivna föräldrarnas liv blev det istället en av de svåraste händelserna de varit 

med om. Hela tillvaron kan kännas oviss och föräldrarna kan ha många funderingar såsom om barnet 

kommer att överleva, hur pass omfattande skadorna är, hur barnet kommer att utvecklas etc. (Bakk & 

Grunewald, 2006; Lundström, 2007).  

Att förlora sitt drömbarn 

När man får ett barn med en funktionsnedsättning kan det enligt Fyhr (1984) kännas som en förlust, 

trots att barnet lever. Föräldrarna förlorar sitt ’drömbarn’; det friska och perfekta barnet de önskat sig. 

Att få känslan av att drömmarna, tryggheten och säkerheten om framtiden inte längre gäller, kan vara 

otroligt ångestfullt och överväldigande. Bakk och Grunewald (2006) menar att föräldrarna, för att 

kunna möta det verkliga barnet, måste få lov att ta farväl och sörja förlusten av barnet i sina drömmar. 

Bakk och Grunewald (2006) menar vidare att män och kvinnor sörjer på olika sätt och att sorgen 

därmed kommer till uttryck på olika sätt, men att föräldrarna växlar mellan att vara starka och svaga. 

När mammorna väl mår bättre kan papporna tillåta sig själva att bli ledsna och vise versa. 

Sorgeprocess 

När en nära anhörig eller vän dör kan stadieteorier vara användbara. Roll- Pettersson (1992) menar att 

man genomgår någon form av sorgeprocess när man i en familj får besked om att barnet har en 

funktionsnedsättning. Däremot menar hon att man ska förhålla sig lite kritisk till fasteorier. Det är inte 

alltid faserna följer en viss ordningsföljd, utan man kan återgå till faser man redan har gått igenom om 

det exempelvis dyker upp oförutsedda situationer i livet, där det blir extra tydligt att barnet är 

annorlunda. Roll- Pettersson (2001) har utfört en undersökning med 46 föräldrar till 38 barn mellan sju 

och sexton år som har en kognitiv funktionsnedsättning. Föräldrarna menade att sorgen eller 

’besvikelsen’ som många av dem tyckte var ett mer passande ord, kom och gick under perioder genom 

hela livet. Även om de kommit att acceptera sin livssituation så blev det under olika perioder 

uppenbart att deras barn avvek från normen. En förälder uttryckte att det var som att vara 

småbarnförälder hela livet och många funderade och oroade sig för hur det skulle bli för barnet den 

dagen de inte fanns längre. Vissa tyckte det var jobbigt att träffa andra barn i samma ålder som sitt, då 

deras barns funktionsnedsättning blev extra tydlig och känslor av avundsjuka kunde komma. Någon 

hade även varit med om att vänner tagit avstånd och till och med ignorerat dem ute på stan. De 
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orosmoment och funderingar föräldrarna till barn med funktionsnedsättning har kanske föräldrar till 

andra barn aldrig reflekterat kring (Roll-Pettersson, 2001). 

I Lundströms (2007) avhandling beskrivs en modell av Hindmarch, som understryker det individuella 

och som på ett annat sätt kan illustrera vad som händer vid en svår förlust. Tänk dig en person i en 

roddbåt som ror båten över livets flod. Plötsligt dyker det upp ett vattenfall och båten faller ner och 

slungas iväg i en strömvirvel av sorg. Modellen vill visa att sörjandet är en turbulent tid, ibland blir det 

lugnt och andra stunder blir sorgen lika turbulent som i början (Lundström, 2007, sid 54). 

Vikten av ett bra bemötande  

Blom och Sjöberg (1993) liksom Lundström (2007) menar att det kan kännas otroligt jobbigt för 

föräldrarna att ringa runt till släkt och vänner och berätta, när det direkt är uppenbart att det nyfödda 

barnet har en skada. Släkt och vänner är ofta medvetna om att barnet var på väg och deras reaktioner 

är viktiga för hur man som förälder tar sig vidare. En del människor kan själva bli ledsna vilket 

givetvis är jobbigt för föräldrarna, men de människor som istället är positiva och inte bryr sig om att 

barnet har en skada, kan betyda allt: 

 
Och så måste vi ringa runt och berätta, minns Ninni. Släkt och vänner visste ju precis när vi skulle få 

barn, så de undrade ju vad det blev. Några började gråta och undrade hur vi skulle klara av det här. 

Det var hemskt. Två kom med blommor och beklagade sorgen! (Blom & Sjöberg, 1993, s.16) 

 

Det var svårt att berätta för vänner och släktingar därför att man inte visste hur de skulle reagera. En 

del blev jätteledsna, och det var jobbigt, för då måste ju vi trösta. Några gratulerade, och det gjorde 

oss glada. Vi tyckte ju att vi hade fått en fin kille, fast vi var ledsna över hans handikapp (Blom & 

Sjöberg, 1993, s.32) 

 

Min man har en kompis vars goda vänner har en Downskille. Kompisen ringde och gratulerade: 

”Grattis! Vad kul! Det blir ju världens bästa barn. Dom är ju för goa bara!” Sedan sa min man att 

Sara har ett stort sandalgap. ”Perfekt, hon kommer ju bli en riktig trädklättrare”, sa han då. Han 

hittade hela tiden positiva saker ur dom här grejerna som var negativa…(Lundström, 2007, s.147) 

 

Blom och Sjöberg (1993) menar liksom Lundström (2007) att det första mötet med professionella är 

avgörande. Som nybliven förälder till ett barn med en skada av något slag är varje dag en utmaning att 

ta sig igenom. Roll-Pettersson (1992) skriver att den första informationen man som förälder får 

angående sitt barns funktionsnedsättning eller fastställd diagnos, ofta ges av en läkare. Det är viktigt 

att läkaren är medveten om att attityd och förhållningssätt har en stark påverkan på föräldrarnas attityd 

till barnet och dess funktionsnedsättning. Enligt Blom och Sjöberg (1993) kommer ofta föräldrarna 

ihåg av vem och på vilket sätt de först blev informerade om sitt barns funktionsnedsättning. För den 

som ger det första beskedet är det viktigt att tänka på att man måste repetera informationen, då 

föräldrarnas känslor ofta är i en röra och att de kanske befinner sig i chock vilket medför att de inte 

kan ta emot allt som sägs vid ett enda tillfälle: 

Så här beskriver Gunnar den dagen då de fick beskedet (Blom & Sjöberg, 1993): 

Det kändes som att gå in i en rättssal, som om vi ställdes inför överheten utan att veta varför. Det satt 

många människor i rad vid ett bord mittemot oss, jag vet inte vad det var för folk. Vi förstod att 

tomografin hade gett osäkert resultat. En läkare pratade länge, men det han sa var obegripligt för oss. 

Sedan slutade han ungefär så här: Men även utvecklingsstörda barn bereder sina familjer stor glädje.  

Jag tänkte bara: Det kan inte vara Hanna han pratar om (a.a, 1993, s.51-52). 
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Inge, pappa till Göran berättar om dagen då han fick beskedet: 

 
När Göran föddes misstänkte vi själva att han hade Downs Syndrom. Men läkaren var ung och ovan, 

så han förnekade det. När jag sedan fick svar på kromosomprovet gav läkaren beskedet till mig i en 

korridor i förbifarten, som om det hade gällt vilket blodprov som helst (a.a, 1993, s.59) 

 

Lundström (2007) skriver att föräldrarna talade om vikten av de professionellas attityd och uttalanden 

gentemot barnet. Deras bemötande formade och bidrog till att antingen befästa en bild av barnet eller 

till att skapa en ny bild av barnet. Det räckte med en enskild persons ord, för orden levde kvar 

antingen på ett positivt eller negativt sätt. De som uttalade positiva saker om barnet blev till stöd för 

föräldrarna, framförallt för mödrarna. Genom sina ord, ofta i ett icke-officiellt sammanhang visade de 

att barnet var som vilket annat barn som helst.  

 
”Hans blick bar oss över helvetesgapet”, sa en mamma, när hon berättade om hur det var när hon och 

pappan fick beskedet att deras lille nyfödde son hade Downs syndrom. Orden upplevdes 

fruktansvärda, men läkaren själv blev till stöd och hjälp. Han stannade kvar i rummet i den svåra 

stunden och upprepade en mening flera gånger, samtidigt som han gullade med gossen. ”Det är 

mycket glädje med dom här barnen”, var de ord som han gång på gång sa. Han hade en blick för både 

föräldrarna och barnet, han talade om glädje och han rörde vid barnet och log. Beskedet var lika svårt 

trots det, men läkarens sätt att vara bar föräldrarna – över helvetesgapet. Han var en medmänniska 

som fanns vid föräldrarnas sida i den ensammaste av situationer (Lundström, 2007, s.13). 

 

Så var det en barnmorska med som var supergullig och sa: ”en sån söt tjej, henne tar jag med mig” 

och så stoppade hon in henne i sin tröja och skulle liksom gå iväg. I efterhand har jag tänkt att hon 

visste säkert, men ville visa att Sara var lika mycket välkommen som vilket barn som helst. I mitt 

läge blev det väldigt tydligt, att det går nog att tycka om henne, fast det här visste vi ju inte då. Hon 

gjorde ett väldigt bra jobb, för det lämnade ett positivt avtryck. Hon ville visa – om det nu var något 

fel – att det inte gjorde henne någonting. Sara var bara en söt liten tjej (Lundström, 2007, s.128) 

 

I Borgström och Carlbergs (projekt nr 2008/042) förstudie, som omfattade 18 djupintervjuer av 

föräldrar, betonade föräldrarna vikten av omgivningens kunskap och kompetens. Föräldrarna önskade 

att professionella i mötet med barnet skulle ha en helhetssyn, att se hela människan och dennes 

möjligheter, inte enbart svårigheterna, samt att de kunde förmedla hopp. Föräldrarna ansåg att de 

duktiga professionella var kunniga och engagerade, bra på att lyssna samt kunde fånga upp 

föräldrarnas frågor. Föräldrarna efterfrågade en tydlig röd tråd, att det skulle finnas ett längre 

perspektiv i behandling och omvårdnad av barnet och sedan insatser för den vuxne.  

Lindblads (2006) avhandling, visar att föräldrar i mötet med professionella vill bli bekräftade. 

Föräldrarna vill att de professionella ser dem som unika människor med egna behov och känslor. De 

vill bli tagna på allvar när det gäller deras kunskap och iakttagelser om barnet. Detta lägger grunden 

för tillit. När föräldrarna får hjälp i form av information kring lagliga rättigheter, om barnets vård vid 

osäkerhet och hjälp som är anpassad efter familjens behov, underlättas det dagliga livet. Om 

föräldrarna blir negligerade skapar det en misstro och de kan få känslor som maktlöshet och 

underlägsenhet, vilket istället skapar en ilska mot de professionella. Som förälder vill man inte att de 

professionella enbart ska se till barnets brister, vad han/hon inte kan, utan försöka se barnets potential 

till utveckling. 
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Habiliteringens stöd till föräldrar 

Att få ett besked om att ens barn har en funktionsnedsättning kan vara omtumlande och innebära en 

stor omställning i livet. När man som förälder får beskedet kan man behöva stöd. Habiliteringen i 

Stockholm (www.habilitering.nu) ger olika former av insatser till anhöriga och närstående.  En viktig 

insats som man kan läsa om på hemsidan för habiliteringen i Stockholms län, är att ge anhöriga 

kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för individen. Det är också viktigt att 

anhöriga får kunskap om vad de kan göra för att underlätta situationen, för att personen med 

funktionsnedsättningen ska kunna få möjligheten att leva ett så bra liv som möjligt 

(www.habilitering.nu). I en familj där man har ett barn med en funktionsnedsättning är man i behov av 

flera och omfattande insatser från olika myndigheter och verksamheter och antalet kontakter runt 

barnet kan uppgå till 100 personer (projekt nr 2008/042). De olika kontakterna kan vara med hälso- 

och sjukvård, kommunens biståndshandläggare, handikappomsorg, habilitering, försäkringskassa, 

förskola och skola. Det är inte lätt att hålla reda på vem som är ansvarig för vad och vilka rättigheter 

till stöd och insatser den egna familjen har rätt till (www.habilitering.nu). Majoriteten av föräldrarna i 

Borgström och Carlbergs förstudie (projekt nr 2008/042) efterlyste en person som kunde ansvara för 

samordningen kring barnets vård och omsorg, att vara som en spindel i nätet, exempelvis kuratorn på 

habiliteringen. Nästan alla familjer lyfte fram vikten av att få prata med andra föräldrar i samma 

situation, men att de hade svårt att hitta dem. De kom med förslag att samordnaren, utöver samordning 

kring barnet, även skulle kunna förmedla kontakt med andra familjer (projekt nr 2008/042). 

Habiliteringens kurator kan ge information, rådgivning och även vid behov hjälpa till att samordna 

mellan de olika inblandade instanserna (www.habilitering.nu). 

Som ett positivt exempel av att få träffa andra föräldrar i samma situation, nämnde föräldrarna i 

Borgström och Carlbergs förstudie (projekt nr 2008/042) spädbarnsverksamheten Tittut inom 

Stockholms län, som erbjuder regelbundna träffar för föräldrar som har små barn med omfattande 

funktionsnedsättningar. På Tittut kunde de ventilera sina erfarenheter och få stöd av personalen samt 

av andra föräldrar (projekt nr 2008/042). På verksamhetens hemsida finns att läsa att föräldrar till barn 

i åldrarna 0-2 år kan mötas. Meningen är att föräldrarna ska få utrymme både att prata om det som 

känns svårt men också om den glädje de kan känna. På Tittut kan man slappna av, då ingen undrar, 

tittar eller där man behöver förklara sig. Samtliga barn har omfattande funktionsnedsättningar och för 

många är framtiden oviss. Många barn behöver omvårdnad dygnet runt och det kan vara en 

betungande, svår och påfrestande situation. Det är mycket känslor i gruppen och mötet och samtalet är 

viktigast, de utgör en stödjande ram för deras samvaro, frågor och undringar kring barnet 

(www.habilitering.nu).  

Att som förälder bemöta de andra barnen i familjen  

Precis som föräldrarna, menar Renlund (2009) att syskonen också lever i kris och i kaos. Skillnaden är 

att syskonen behöver sina föräldrar som mest, i en tid när föräldrarna kanske inte kan eller orkar vara 

tillgängliga för barnet. För att som förälder kunna möta barnens funderingar och tankar behöver man, 

enligt Renlund (2009) få kunskap om hur barn tänker, samt lära sig många olika sätt att prata med sina 

barn. Som förälder kan man hjälpa barnen att sätta ord på sin verklighet och på sina tankar, samt dela 

det svåra. Man måste stödja barnet att kunna uttrycka sig, samt förstå att barnen kanske inte delger 

föräldrarna vissa tankar just för att det är känsliga ämnen. När man inte vet hur man ska prata med 

barnen, eller vad man ska säga är det enligt Renlund (2009) lätt att man drar sig undan, för det är inte 

en lätt uppgift att ta sig an när man själv är ledsen.  
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Starka känslor inom familjen påverkar alla familjemedlemmar. Renlund (2009) menar att man som 

förälder givetvis måste få visa att man är ledsen, för barnet vet att föräldrarna är ledsna oavsett om de 

visar det eller inte. Enligt Renlund (2009) bör man som förälder tänka på att uttrycka sig på ett sätt 

som inte skrämmer barnet, samt fundera över vad barnet ska få ta del av och vad barnet inte ska få ta 

del av. Vid samtal med barnet ska man försöka vara lugn, samt berätta varför situationen i familjen är 

som den är. Det ställer krav på att man som förälder kan vara lyhörd och tillgänglig för barnets tankar 

och att kunna möta barnet där han/hon befinner sig, här och nu. Som förälder kan man försöka sätta 

sig in i barnets värld, ta emot och bekräfta det barnet säger och hjälpa barnet med starka känslor. Att 

ge svar på barnets frågor som blir begripliga (Renlund, 2009). 

När barnet växer upp 

När barnet har blivit vuxet väntar nya utmaningar för föräldrarna. För de flesta är det en självklarhet 

att deras barn ska flytta hemifrån för att få ett mer självständigt liv, oavsett om de flyttar till ett 

gruppboende eller klarar av att bo själva. Bakk och Grunewald (2006) menar att den nya friheten som 

flytten medför kan kännas ovan, efter att föräldrarna har satt sitt barns behov främst under så många 

år. Vad ska föräldrarna nu göra när de får så mycket tid för sig själva? Vidare anser Bakk och 

Grunewald (2006) att det för föräldrarna inte är en lätt uppgift att hitta en ny balans i förhållandet till 

sitt barn, att försöka se det som vuxet, fast beroendet fortfarande är starkt. Om barnet har en svår 

utvecklingsstörning kan det vara svårt att förbereda barnet på omställningen, som att flytta hemifrån 

innebär. Föräldrarna måste veta att den nya personalen som ska göra allt de själva gjort innan, kan ge 

deras barn omsorg och tolka barnets olika signaler och uttryck. Föräldrarna måste veta att personalen 

följer deras råd innan de lärt känna sonen/dottern bättre, att de vill samarbeta och att de hellre ringer en 

gång för mycket än för lite om de undrar över någonting. Vet man sedan att barnet har det bra, mår 

bra, är omtyckt och får nya fina minnen i sitt liv kan föräldrarna slappna av mer. Om däremot barnet 

verkar vantrivas, är orolig och ensam, menar Bakk och Grunewald (2006) att föräldrarna kanske 

undrar om de tog rätt beslut om att flytta hemifrån.  

Bakk och Grunewald (2006) beskriver att det svåraste av allt för föräldrar, är tanken att de en dag 

måste dö ifrån sitt barn. Barnet som kanske är helt beroende av att andra människor förstår och hjälper 

dem. Om föräldrarna har fler barn eller yngre släktingar hoppas de att dessa ska se till deras son/dotter 

när de själva inte kan det längre. Att de kanske hälsar på, kommer ihåg deras födelsedag, delar minnen 

och fungerar som en länk till det förflutna. Men som förälder kan man tyvärr inte kräva av sina andra 

barn eller släktingar att ge löften om det. Ibland finns det ju heller ingen att fråga. Denna oro kan 

lindras om de vet att deras barn får de insatser som den behöver, har en trygg vardag med roliga 

upplevelser och ett bemötande av andra som är präglat av respekt, inlevelse och inte minst värme 

(Bakk & Grunewald, 2006).  

4.3 Syskonperspektiv 

Mycket av den svenska litteraturen som finns idag om syskon, bygger på intervjuer av syskon till 

barn/ungdomar/vuxna med en funktionsnedsättning. Litteraturen har fokuserat på syskonens 

livsberättelser; hur det är att växa upp och leva med ett syskon med en funktionsnedsättning.   Blom 

och Sjöberg (1996) menar att det är vanligt att man generaliserar när man talar om 

funktionsnedsättning, att alla typer av skador är likartade och att alla med samma funktionsnedsättning 

har samma livssituation. På samma sätt är det lätt att generalisera när det gäller syskon. Men 

syskonens situation är lika unik som alla andra syskons (Blom & Sjöberg, 1996). Blom och Sjöberg 
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(1996) liksom Gustafson och Molander (1995) beskriver att syskonen, precis som föräldrarna har 

förväntningar på det nya barnet. Hur syskon upplever sin syskonsituation beror på olika 

omständigheter, som exempelvis graden av syskonets funktionsnedsättning, vilken hjälp som 

föräldrarna får och om syskonet är äldre eller yngre. När man är äldre än sitt syskon har man redan 

innan barnet fötts kunnat följa utvecklingen på sin mammas mage, att den blir större och större. Man 

kan känna på magen, lägga örat på den och få en förståelse att det är ett litet liv därinne. När man är 

yngre än sitt syskon ser situationen annorlunda ut. Syskonet är redan en del av familjen, bostaden är 

kanske ombyggd och anpassad efter syskonets behov på grund av funktionsnedsättningen (Gustafson 

& Molander, 1995). Även om litteratur om syskonens situation skiljer sig åt i flera avseenden, kan 

man urskilja många gemensamma nämnare syskon bär med sig i livet. I kommande avsnitt 

sammanfattas dessa. 

En annorlunda familjesituation – vikten av att prata med varandra 

Både Blomgren (2010) och Gustafson och Molander (1995) beskriver att man som barn kanske inte 

reflekterar över sitt syskons beteende, då det är det normala som man växer upp med. Men ju äldre de 

blir, framförallt under tonåren, när man vill vara som alla andra, blir annorlundaskapet tydligare. För 

att lättare acceptera annorlundaskapet, förstå varför syskonet beter sig på ett visst sätt och för att kunna 

hantera andras blickar och frågor, är kunskap om syskonets funktionsnedsättning av stor vikt.  

Renlund (2009) beskriver att första gången barnet hör att syskonet är annorlunda kan vara redan på 

sjukhuset eller i hemmet. Barnet kanske inte har reflekterat kring det tidigare och föräldrarna kanske 

inte märker barnets reaktion på beskedet, då kan de heller inte stödja barnet i den situationen. Det 

viktiga enligt Renlund (2009) är inte att man använder diagnosens namn, utan att man i familjen har 

ett namn eller uttryck som barnet kan använda när man pratar om det, för att göra samtal möjliga. 

Precis som Blomgren (2010) menar Renlund (2009) att barnet inte bara behöver ha ett namn/uttryck, 

utan också måste få kunskap om funktionsnedsättningen, att få veta vad den innebär både för syskonet 

och för familjesituationen. Vidare menar Renlund (2009) att barn skaffar sig kunskap bland annat 

genom att jämföra syskonet med sig själv och med andra syskon de känner. Det kan skapa förvirring 

hos barnet om man är yngre än syskonet, när/om de börjar lära sig saker som det äldre syskonet inte 

kan. Plötsligt är det yngre syskonet som ett äldre syskon.  

Både Renlund (2009) och Blom och Sjöberg (1996) anser att det är viktigt att vuxna i barnets 

omgivning är lyhörda för barnets frågor och funderingar, samt besitter kunskap om hur de kan stödja 

barnen på bästa sätt. Barn behöver prata om sina tankar och känslor som finns kring syskonets 

funktionsnedsättning. På vilket sätt beror på hur gammal barnet är, men som vuxen bör man ge dem 

många olika möjligheter att uttrycka sig, samt ha förmågan att prata med barnet på en nivå som de 

förstår. Renlund (2009) menar att barn som får kunskap om sitt syskons funktionsnedsättning, blir 

tryggare och kan få en bättre relation med sitt syskon.  

Delaktighet och kunskap - eller utanförskap 

Delaktighet handlar enligt Blomgren (2010) om att få känna tillhörighet och gemenskap, samt att få 

känna sig värdefull och betydelsefull. Ofta kan syskon känna att de hamnar utanför allting som handlar 

om syskonet och föräldrarna.  Föräldrarna och syskonet med funktionsnedsättningen åker kanske iväg 

på sjukhusbesök utan att syskonet har vetskap om vad de gör där. Även om man som syskon får följa 

med på sjukhus/läkarbesök, kanske man ändå får vänta utanför eller hålla sig i bakgrunden. Blom och 

Sjöberg (1996) har intervjuat ett flertal syskon, som inte har varit involverade i sitt syskons 

funktionsnedsättning. Många syskon uttryckte att intresset att vara delaktig fanns, men att de inte 
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gjordes delaktiga när exempelvis olika yrkesprofessionella var på besök i hemmet. Helst skulle de 

hålla sig på sitt rum, så att de kunde vara ifred. Blomgren (2010) menar att man som syskon vänjer sig 

vid känslan att vara utanför, men att det kan kännas som att man är osynlig i familjen. För syskonen i 

Blom och Sjöbergs (1996) intervjuer, fick utanförskapet till följd att de fått en dålig inblick i syskonets 

liv. Blomgren (2010) är inne på samma spår och menar att syskon hellre vill veta än att inte veta och 

att man som förälder bör vara lyhörd för syskonens egen önskan om graden av delaktighet. Renlund 

(2009) beskriver att det kan vara skönt för de barn som har ett syskon med en funktionsnedsättning, att 

själva få vara i centrum ibland, då de pendlar mellan att vara uteslutna och delaktiga. De 

yrkesprofessionella som möter familjer kan exempelvis låta syskonen få vara delaktiga vid 

undersökningar eller behandlingar, samt ge dem utrymme att ställa frågor. Om syskonet med 

funktionsnedsättningen får låna hem leksaker från lekoteket kanske man kan låta det ’friska’ syskonet 

få låna hem en leksak också (Blom & Sjöberg, 1996). 

Renlund (2009) tycker det är viktigt att förskolepedagoger är medvetna om barnets syskonsituation, 

för att få förståelse om varför barnet handlar på ett visst sätt. Renlund (2009) beskriver att det kan 

uppstå svåra situationer vid lek om syskonet har ett annorlunda beteende. Det kan vara svårt att leka på 

samma sätt som med andra barn. Syskonet kanske inte förstår låtsaslekar, eller lekar där man springer, 

klättrar och busar. Om barnet får ta leksaker av sitt syskon hemma, utan att de bryr sig, kan det i 

förskolan skapa situationer där barnet blir utesluten ur leken om det agerar på samma sätt.  

Att ta ansvar - plikt eller frivilligt? 

Enligt Blomgren (2010) ställer föräldrar mer eller mindre högre krav på syskonen, just för att de är 

friska1 och kräver mindre uppmärksamhet. Blomgren (2010) menar att det kan upplevas som en 

oskriven regel eller underförstått, att man ska hjälpa till hemma, inte vara till last för föräldrarna med 

små problem, inte göra föräldrarna besvikna och att vara duktig. Renlund (2009) och Dellve (1999) 

beskriver att många syskon i väldigt tidig ålder tar stort ansvar för sitt syskon. Att hjälpa syskonet kan 

vara ett sätt att också hjälpa sina föräldrar, som inte orkar eller hinner. Kanske ser barnet att 

föräldrarna gråter och är ledsna. Både Alwin (2008) och Renlund (2009) beskriver att det tidiga 

ansvaret kan leda till att man blir stor fast man är liten. En del tar i det tysta på sig uppgifter och 

ansvar som de egentligen inte är redo för, eller får mer ansvar än vad de är mogna för. Alwin (2008) 

hävdar att det kan kännas tungt för syskonen, samtidigt som det känns bra att vara delaktig i familjen. 

Dellve (1999) intar ett annat perspektiv då hon menar att syskon kan ha en ouppfylld önskan att själv 

få vara i centrum och bli bekräftad av antingen sitt syskon eller sina föräldrar. En del syskon kan till 

och med önska att de själva skulle ha en funktionsnedsättning för att få uppmärksamhet. Dellve (1999) 

beskriver att målet i ett barns frigörelseprocess är självständighet, att erövra sitt eget liv, få egen tid, 

eget utrymme i hemmet, att få följa sina egna livsmål. Strategier för det kan vara att man medvetet 

undviker och tar avstånd från sitt syskon, samt väljer förhållanden som berikar deras eget liv. Man har 

tröttnat på att hjälpa till och tar avstånd från krävande förhållanden och söker sig istället till berikande 

och normala sådana (Dellve, 1999).  

Blomgren (2010) beskriver att det nog är oundvikligt att man som syskon tar mer ansvar och mognar 

tidigare än jämnåriga kamrater. Att vara duktig kan vara enda sättet att få uppmärksamhet. Blom och 

Sjöberg (1996) menar att det inte är någon fara att syskonen är duktiga, så länge de blir sedda och 

uppmärksammade av föräldrarna och inte känner att de endast får bekräftelse när de är duktiga. Att 

                                                      
1 Med begreppet ”friska” menar jag inte att personer med en funktionsnedsättning är sjuka. Har inte hittat 

en bättre synonym för ordet. Detta gäller varje gång ordet ”friska” nämns i uppsatsen. 
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vara ansvarsfull är enligt Blom och Sjöberg (1996) inget som skadar barn. Som förälder anser Renlund 

(2009) att man ska vara vaksam på duktighetsuppgifterna barnen tar på sig. Givetvis ska de få hjälpa 

till med saker hemma om de vill, men man ska se till så barnet håller sig på en rimlig nivå. Risken är 

annars att barnet på grund av den uppmärksamhet och beröm han eller hon får när den gör något, 

tenderar att göra det ännu mer och blir duktig på ”att göra”. Blomgren (2010) beskriver att många 

syskon blir väldigt självständiga individer som vuxna, tack vare ansvaret många syskon tar under sin 

uppväxt. Hos tjejer är ofta ’den duktiga flickan’ något som kan följa med resten av livet och som i 

värsta fall kan slå över till prestationsångest (Blomgren, 2010). 

Positiva respektive negativa egenskaper av att ha växt upp i en familj 

med ett syskon med en funktionsnedsättning 

Genom syskonskapet får syskonen med sig en del positiva erfarenheter som andra som har ”normala” 

syskon kanske inte får. Blomgren (2010) beskriver att syskon ofta blir empatiska och omtänksamma 

vuxna. Omtänksamheten gentemot andra kan dock göra att det blir svårt att sätta sina egna behov för 

välbefinnande först. Den empatiska förmågan kommer av att tidigt få sätta sig in i andras känslor. Det 

kan handla om att man är van att kommunicera på ett annat sätt med sitt syskon än med andra 

människor, man är van att läsa av känslor och stämningar hemma. Alwin (2008) har sett att syskon 

ofta är väldigt ansvarstagande vuxna, då de i en tidig ålder fått ta mycket ansvar och få beröm för att 

de är duktiga. Blomgren (2010) beskriver att syskonen tidigt blir väldigt självständiga, ofta har en god 

självkänsla och en trygghet i vetskapen att de klarar sig själva. Alwin (2008) anser att 

självständigheten beror på att många syskon tidigt får lära sig att vänta på sin tur och bli åsidosatta när 

syskonet kräver all tid och uppmärksamhet. Enligt Blomgren (2010) kan nackdelen att bli så 

självständig vara att syskonen inte alltid ber om hjälp när de behöver det, utan tror att de måste lösa 

allting själva. 

Blomgren (2010) och Alwin (2008) beskriver att syskon från en tidig ålder lär sig solidaritet, 

medmänsklighet, tålamod, hänsyn och att man som syskon får uppleva en villkorslös kärlek, som är få 

förunnat. Dellve (1999) beskriver att syskon allmänt har en större förståelse, mognad, ödmjukhet och 

referensram än jämnåriga (Dellve, 1999). Syskonen har ett mer socialt inriktat beteende, en mer 

vårdande och beskyddande attityd, mer empati, större mognad och ansvar samt visar mindre 

självcentrering och mer hjälpsamhet (Allmänna barnhuset, 2009). Alwin (2008) beskriver att många 

syskon blir experter på att läsa av kroppsspråk, om man har ett syskon som inte kan prata. Man kan då 

istället läsa av ansiktsuttryck, blickar och kan tolka ljud och gester. Syskon utvecklar också intuition 

och en känsla för hur andra känner och mår, samt hakar inte upp sig på bagateller. Blomgren (2010) 

beskriver att syskon har blivit väldigt receptiva och tar in mycket av omgivningen och är inte snabba 

på att döma andra. Syskon får enligt Blomgren (2010) ofta själva en accepterande syn på det mesta 

som är annorlunda och många syskon väljer också ett yrke inom omsorg eller sociologi, för att kunna 

använda sig av sina erfarenheter. Syskonen är bra på att ”hålla koll” på flera saker samtidigt och ta 

stort ansvar, på grund av att de genom sin uppväxt blivit vana att planera för att allt ska fungera 

(Blomgren, 2010).  

Alwin (2008) beskriver att syskon också bär med sig en del jobbiga erfarenheter från barndomen, men 

hävdar att de flesta syskon inte skulle vilja vara utan dem, för då skulle de inte vara de personer de är 

idag. Boken Jag finns också! Om att vara syskon till en bror eller syster med svår sjukdom eller 

funktionsnedsättning (2009), som getts ut av allmänna barnhuset, refererar främst till internationellt 

publicerade vetenskapliga studier. Enligt dessa har man kunnat se att syskon kan få negativa 

konsekvenser rörande psykologiska anpassningsproblem. I högre grad har syskon uppvisat depression, 
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ängslan, inåtvändhet, blyghet, undandragande, social isolering och beteenden som aggression, 

konflikter med kamrater och skolproblem (Allmänna barnhuset, 2009, s.29). 

Att hantera svåra känslor 

Alwin (2008) beskriver en del svåra känslor som syskon kan gå igenom under sin uppväxt. Många kan 

ha en känsla av ensamhet. De kan känna sig ensamma i sin situation och många har aldrig träffat 

någon som har det på liknande sätt. Syskonen beskriver en önskan om att få prata med någon. De kan 

ha känslor av oro, som enligt Alwin (2008) kan visa sig på många olika sätt, beroende på syskonets 

funktionsnedsättning. Det kan handla om att man är orolig över att en själv eller föräldrarna ska bli 

slagna av sitt utåtagerande syskon, eller vara orolig för att andra ska ge sig på syskonet. När man lever 

med ett syskon som tar upp all tid och uppmärksamhet av föräldrarna är känslor av avundsjuka, 

svartsjuka och orättvisa inte ovanliga. Man kan enligt Alwin (2008) få känslor av att man är mindre 

värd på grund av att man upplever att föräldrarna inte bryr sig lika mycket. Syskonen kan enligt Alwin 

(2008), precis som också Renlund (2009) framhåller, få skuldkänslor och tro att de är orsaken till 

syskonets funktionsnedsättning, att man kanske retat, kittlat eller bråkat med dem. Syskon kan också 

känna en skuld över att han/hon är den som är frisk. Renlund (2009) menar att känslor av skam också 

kan handla om vem man är, samt att bli sedd och bedömd av andra som konstig eller fel på grund av 

sitt syskon. Ibland kan barnet vilja gömma sig undan nyfikna blickar och frågor och att inte vilja synas 

med syskonet.  

Orättvisa finns i alla familjer. Ett syskon uttrycker: 

 

Min storasyster åker alltid rullstol och min lillasyster hon åker vagn, men jag, jag får alltid gå. Jag 

önskar mig svaga muskler i julklapp (Renlund, 2009, s. 29).  

 

Detta kan enligt Renlund (2009) betyda att barnet vill vara med om precis samma saker som syskonet. 

Men det kan också betyda att barnet vill ha mer tid och uppmärksamhet som syskonet får. Renlund 

(2009) tycker att man som förälder ska tala om för barnet, att det är okej att tycka att syskonet tar 

mycket tid, att man får vara avundsjuk, arg eller ledsen och att det är jättebra att man pratar om de 

tankarna och känslorna än att man inte säger något. Om de berättar kan man också hjälpa barnet 

(Renlund, 2009).  

Blomgren (2010) beskriver att syskon kan uppleva dubbla känslor i form av en stark kärlek till sitt 

syskon, samtidigt som man har känslan av att bli åsidosatt. Hon menar att syskonen kan gå och bära på 

en ilska som är svår att sätta ord på och uttrycka. Man kan önska att syskonet inte fanns, inte bodde 

hemma, att syskonet skulle bli friskt. Detta kan syskonen hålla för sig själva, då de inte vill belasta 

sina föräldrar med de svåra känslorna. En annan sak syskon kan tycka vara orättvist är när syskonet 

med funktionsnedsättningen får mycket uppmärksamhet och beröm när de gör något litet, medan det 

friska syskonet kan överprestera utan att få någon extra uppmuntran. I vuxen ålder kan det hända att 

man underkompenserar, att man gör händelser som egentligen är stora för en själv mindre, för att 

syskonet inte ska jämföra sig och bli ledsen. Att ha förbjudna tankar kan kännas ensamt och tungt, för 

hur pratar man om dem och med vem? Att man som familj umgås med andra familjer som också har 

en familjemedlem som är ”annorlunda” kan vara till hjälp, liksom syskongrupper för att få ventilera 

sin situation och träffa andra med liknande erfarenheter (Blomgren, 2010). 

Alwin (2008) beskriver att syskonen också kan bära på en sorg. Att de sörjer över att syskonen har det 

jobbigt, över familjens situation och att så få människor förstår hur det är som familj att leva med ett 
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barn som har en funktionsnedsättning. Blomgren (2010) kallar det för ’den försvunna sorglösheten’ 

och beskriver att det handlar om att syskonen inte vet hur det är att vara bekymmersfri. Sorgen över 

syskonets funktionsnedsättning kan växa med tiden, när man förstår vidden av situationen och inser att 

det är mycket saker syskonet gått miste om. Blomgren (2010) beskriver att om syskonen har 

prestationsångest kan det skapa en oro att aldrig kunna slappna av. Oron kan komma i vuxen ålder, när 

man börjar fundera på hur det kommer att bli när föräldrarna dör. Man kan som syskon inte ersätta 

sina föräldrar och den tid föräldrarna lägger ner på syskonet, kanske man själv inte kan göra på grund 

av att man då har en egen familj att ta hand om (Blomgren, 2010).  

De som har syskon med svåra fysiska funktionsnedsättningar, kan ha tankar och en hotande skugga 

över sig att syskonet inte kommer överleva. Många gånger blir de kanske inte lika gamla som ”friska” 

människor. Allt handlar givetvis om vad syskonet har för funktionsnedsättning, men Blomgren (2010) 

menar att det kan vara viktigt att man pratar om döden hemma, för rädslan över att förlora sitt syskon 

kan vara en stor stressfaktor (Blomgren, 2010).  

Stödinsatser till syskon 

Enligt Blomgren (2010) spelar syskonträffar en stor roll i syskonens bearbetning av sin livssituation. 

Som syskon kan man kontakta habiliteringen eller anhörigföreningar och efterfråga syskonträffar för 

vuxna. Om det inte redan finns, anser Blomgren (2010) att det är bra att man medvetandegör att 

behovet finns. Syskonträffar kan väcka tankar, känslor och minnen till liv. Blomgren (2010) beskriver 

att intresset för syskonens situation har ökat markant de senaste åren. Blomgren (2010) 

rekommenderar också individuell terapi. En terapeut kan ifrågasätta och föra ett samtal vidare på ett 

annat sätt än en vän kan. Det kan behövas en ifrågasättande objektiv person, för att bryta invanda 

mönster och roller.  

Alwin (2008) framhåller också syskongrupper och menar att många syskon inte pratar med någon 

utomstående om saker som de tycker är jobbigt, då lojaliteten för familjen är så stark. I en 

syskongrupp känner man som syskon igen sig i allt man pratar om och kan prata om det man tycker är 

jobbigt, utan att få dåligt samvete. I syskongruppen kan man dela sin situation med andra i en trygg 

miljö, man blir sedd och bekräftad. Meningen är att syskonen ska kunna ställa frågor de inte vill ställa 

till sina föräldrar, för att de tycker att ’de har det jobbigt nog ändå’. Alwin (2008) menar att ju mer 

kunskap syskonen får om funktionsnedsättningen desto bättre kan de tackla svårigheter. Många 

syskongrupper bjuder också in doktorer som kan svara på alla frågor. Alwin (2008) anser att rollspel 

är ett bra sätt att jobba med olika situationer man som syskon kan ställas inför, allt från situationer 

hemma vid frukostbordet, till en situation på stan med syskonet (Alwin, 2008).  

Även Blom och Sjöberg (1996) är inne på samma spår. De menar att det finns mycket som är svårt att 

förklara för andra människor, men som är lätt att säga till dem som själva vet hur det är. Den första 

syskonhelgen i Stockholm ordnades år 1979, då man började se familjen mer som en helhet. 

Deltagarna i gruppen var mellan 13-76 år. Blom och Sjöberg (1996) beskriver att de äldre syskonen 

pratade om chocken när syskonen flyttade till institution, samt deras undran om de också skulle få 

flytta om de inte var snälla. De äldre syskonen hade ingen kunskap om hur omsorgsnämnden 

fungerade eller vad deras syskon kunde få för hjälp. Vilket de yngre deltagarna i gruppen hade. Enligt 

Blom och Sjöberg (1996) ska deltagarna på en syskonhelg vara så pass gamla att de kan delta i samtal, 

gränsen brukar sättas vid 17 år, men det finns undantag.  

Hur kan en syskongrupp se ut? Vad innehåller den? På hemsidan för Habilitering & Hälsa 

(www.habilitering.nu) beskrivs en syskongrupp för barn som har syskon med autism. Gruppen vänder 
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sig till barn i åldern 9-12 år, men ibland ordnar de även grupper för yngre barn, tonåringar eller vuxna. 

Ofta formas grupperna efter behov, men i regel har de en syskongrupp per termin och träffas sju 

gånger. Barnens behov styr innehållet, men man anpassar arbetssättet efter barnens ålder. Några 

exempel på tema är fakta om autism, hur man kan berätta för sina kompisar om sitt syskon, eller hur 

man kan hantera jobbiga och svåra situationer med sitt syskon. De professionella använder ett enkelt 

språk samt förmedlar fakta på barnens nivå. Fokus ligger på barnen i gruppen, man ser det som viktigt 

att de får ta plats, berätta om sig själva och om sina intressen. Pedagogiken de använder är lättsam och 

rolig, de ritar, målar och berättar. De använder också kort med olika känslouttryck, som kan vara en 

hjälp för barnen när de berättar om sina upplevelser. Det kan vara lättare att visa en bild som beskriver 

hur man känner sig än att formulera det verbalt. Korten används också när barnen ska beskriva sina 

syskon, när de er uttryck för starka känslor bekräftas dessa. Inför varje träff får barnen en läxa att 

utföra i hemmet. Det kan exempelvis vara en stencil med beskrivningar av olika beteenden, där barnet 

tillsammans med föräldrarna ska ringa in vilka påståenden de tycker passar in på sitt syskon. Läxorna 

gör på det viset att barnen och föräldrarna tillsammans kan prata om dessa saker, vilket sätter barnet i 

fokus samt visar att syskongruppen är viktig. I slutet av syskongruppen får barnen allt material de har 

skapat, fotografier, teckningar och texter i form av en tidning. Alla barn får ett eget exemplar. 

Vanligen erbjuds också föräldrarna att gå i en föräldragrupp parallellt med syskongruppen, eftersom 

föräldrarna ändå är på plats och också mår bra av att träffa andra i liknande situation. Vid det sista 

tillfället bjuds föräldragruppen in till syskongruppen, vilket barnen brukar tycka är roligt, då det får 

planera hur de vill ha det. De leker lekar tillsammans och barnen bjuder på fika (www.habilitering.nu) 

Att bli vuxen 

Enligt Blomgren (2010) går alla syskon förr eller senare igenom en frigörelseprocess. När man växt 

upp med stort eget ansvar klarar man sig oftast rent praktiskt utan problem. Det som istället kan vara 

svårt är att släppa taget om familjen, syskonen kan uppleva att det kan kännas som ett svek att flytta 

hemifrån och lämna föräldrarna kvar med bördan. För de personer som Blomgren (2010) intervjuat, 

var det vanligaste att syskonen gjorde en dramatisk brytning genom att flytta tidigt och ofta långt bort. 

Ansvarskänslorna gentemot familjen övervanns där mot känslorna att hitta sin egen plats i livet. 

Blomgren (2010) menar dock att de flesta syskon, trots att de flyttat hemifrån, ändå lägger stor vikt på 

att de har en bra relation och kontakt med sitt syskon och vill hjälpa till för att avlasta föräldrarna när 

de kommer hem på besök. Många av syskonen Blomgren (2010) intervjuat delar känslorna, att de 

kände sig mycket äldre jämfört med jämnåriga kamrater. Uppväxten har gjort dem självständiga och 

de har fått en stark tro på sig själva. Det var inte heller många av syskonen som gjorde en revolt mot 

sina föräldrar (Blomgren, 2010). 

Blomgren (2010) hävdar att nästan alla syskon även i vuxen ålder är involverade i sina syskons liv. 

Många börjar få frågor och funderingar igen, såsom hur det kommer blir när föräldrarna går bort och 

om man då ska ta över ansvaret för sitt syskon? Blomgren (2010) menar att syskonen automatiskt blir 

närmast anhörig när föräldrarna går bort. Många syskon ser det som en del av livet att överta ansvaret 

för sitt syskon. Innan den dagen kommer beskriver Blomgren (2010) att syskonen ofta försöker hinna 

resa och göra saker som de kanske inte kommer att kunna göra på samma sätt senare. Andra variabler 

som spelar in är om man är flera syskon i familjen som kan dela ansvaret, om syskonet hunnit flytta 

hemifrån och om det praktiska är ordnat för framtiden. Blomgren (2010) menar också att det ändå 

oftast är föräldrarna som ansvarar för mycket runt syskonet, som ekonomi och praktiska saker även 

om syskonet flyttat hemifrån. En annan sak som är av betydelse är samhällets insatser. Det kan bli en 

stor press att ta på sig den sociala rollen. Som anhörig är det viktigt att veta att syskonet får sina behov 
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tillgodosedda, man vill känna att syskonet har en betydelsefull tillvaro och att de inte känner sig 

ensamma (Blomgren, 2010). 

Tidigare forskning 

Veissons (2000) studie bygger på resultaten av frågeformulär som två grupper med totalt 120 syskon i 

åldrarna 12-14 år har svarat på i Estland. Den ena gruppen bestod av syskon till barn med 

funktionsnedsättningar och den andra av ’vanliga’ syskon. Syftet med studien var att ta reda på om 

syskonen med funktionsnedsättningen påverkade syskonets sociala relationer i skolan, i hemmet, deras 

personlighet och deras självförtroende. Veisson (2000) ville också undersöka om man kunde se en 

skillnad mellan de två olika grupperna. Resultaten visade att det fanns flera betydelsefulla skillnader 

mellan de två grupperna. De som hade en syster/bror med en funktionsnedsättning var mer oroliga för 

skolresultat, de var blygare och mer osäkra. Särskilt flickorna hade färre kompisar, de höll inte på med 

sportaktiviteter i samma utsträckning och klagade mindre på skolarbetet. Pojkarna tenderade att i 

större utsträckning vara med sina kompisar på fritiden och populariteten bland kompisarna var viktig 

för dem. Gällande självförtroende fann man ingen större skillnad mellan de två grupperna (Veisson, 

2000).  

Granat, Nordgren och Rein (2006) presenterar i sin rapport, resultat från projektet Att ge syskon 

utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med 

funktionshinder. Syftet med projektet var att utforma ett program riktat till syskon till barn med adhd 

och autismspektrumstörningar. Ett av målen var att ge syskonen kunskap om funktionsnedsättningen, 

för att på så sätt öka deras förmåga att bemöta och hantera sin sociala omgivning. Ett annat mål var att 

ge dem utbildning om problemlösningsstrategier och därigenom ge dem verktyg att bättre hantera sin 

syskonrelation. Totalt deltog 29 yngre och äldre syskon i åldrarna 8-13 år i undersökningen och de var 

uppdelade i tre grupper. Efter tre månader kunde man i samtliga syskongrupper se att syskonen hade 

fått märkbart ökade kunskaper samt förståelse för sitt syskons funktionsnedsättning. Resultaten visade 

även att syskonen till barn med adhd och asperger i högre grad kunnat tillämpa 

problemlösningsstrategierna i sin syskonrelation än syskonen till barn med autism. Projektet 

resulterade i en modell, som kan användas i utbildning av syskon. Genom modellen får syskonen 

kunskap om sitt syskons funktionsnedsättning, de får olika strategier för problemlösning samt 

psykosocialt stöd. Författarna rekommenderar att arbetet med syskongrupper ska ske i strukturerade 

former ledda av professionell personal, för att kunna uppnå liknande resultat. De menar vidare att 

lämplig ålder på syskonen, för denna typ av stöd är 8-12 år, då man i dessa åldrar har förmågan till 

självreflektion och är mottagliga för påverkan samt klarar denna typ av utbildning i ett 

gruppsammanhang.  

Lotta Dellve (2007) presenterar syskons strategier för att handskas med sin livssituation i rapporten 

”Syskons upplevelser och egna strategier – Sammanfattning av en intervjustudie med syskon till barn 

med beteendeavvikelser”. Intervjustudien omfattade ungefär 50 ungdomar i 12-18 årsåldern, som alla 

hade ett syskon med en beteendeavvikelse. Syskonen beskrev olika sätt att hantera sin livssituation, 

som Dellve delar in i fyra huvudstrategier. Många av syskonen höll sig mest till en strategi, medan 

andra pendlade mellan två eller fler. Den första strategin syftar till att syskonet strävar efter 

självständighet. Från att tidigare tagit stort ansvar hemma, strävat efter att ha varit duktiga, förstående, 

hjälpsamma syskon, upplevde de att den egna insatsen var för stor i förhållande till vad de fick 

tillbaka. De upplevde att de inte fått bekräftelse vare sig från föräldrarna eller från syskonet, varav de 

istället gav upp och protesterade. Syskonen beskrev en sorg över den annorlunda syskonrelationen, 

känslor av besvikelse, ilska och orättvisa som riktades mot syskonet, som hölls skyldig för situationen. 
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De hade svårt att acceptera syskonets beteende och krav på föräldrarnas uppmärksamhet och tid. De 

beskrev även känslor av skam och rädsla över att bli identifierade med syskonet, att andra skulle 

koppla samman dem med syskonet, framförallt gällande kamrater och i skolan (Dellve, 2007).   

I den andra strategin balanserar syskonet mellan komplexa och motstridiga krav från syskon och 

föräldrar. Syskonen höll en slags neutralitet och distans gentemot hela livssituationen. De undvek 

direkta konflikter och konfrontationer med syskonet. Syskonen höll sig ofta hemifrån eller var duktiga 

och klarade sig själva så långt som möjligt. De beskrev att de kände sig hindrade i sitt eget sociala liv, 

att göra det de ville. Samtidigt var familjen viktig och lojaliteten med syskonet var stark. De valde 

noga vilka de berättade för om syskonet och vilka som fick hälsa på hemma. De syskon som använde 

denna strategi försvarade sitt syskon även om de skämdes för broderns/systerns uppförande (a.a, 

2007).  

Den tredje strategin handlar om att nå en större förståelse för syskonets funktionsnedsättning och för 

familjens livssituation. Att uppnå förståelse var en fråga om en lång anpassningsprocess, om de ibland 

inte lyckades vara så förstående som de önskat fick de skuldkänslor över det. Syskonen ville vara 

mogna och leva upp till föräldrarnas förväntningar och upplevde också att de hade stöd från 

föräldrarna samt fick bekräftelse på sina ansträngningar. Syskonen beskrev att det rådde en öppen 

atmosfär i familjen, där de kunde prata om sina känslor. De hade en stor empati för sitt syskon och 

ofta hade syskonen kunskap om sitt syskons funktionsnedsättning, som de fått genom sina föräldrar 

eller via syskongrupper (a.a, 2007).   

Den fjärde strategin präglades av stor ansvarskänsla och en mer bunden relation till syskonet. De ville 

gärna ha en nära syskonrelation, nästan som en extra förälder, vilket blir ett dilemma när man själv är 

barn i familjen. De kunde känna sig sårbara och kränkta. Starka känslor för syskonet som är svåra att 

tolka och hantera. Syskonen handlade utifrån vilka konsekvenser det skulle innebära för sitt syskon. 

De försökte kontrollera besvärliga situationer genom att skydda syskonet för hotande faror, både 

hemma och i skolan (a.a, 2007).  

I oktober 2009 startade ett treårigt projekt på Ågrenska i Göteborg (www.agrenska.se), som heter 

”Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon”. Projektet vänder sig till syskon i olika åldrar oberoende 

av vad syskonet har för svårighet/funktionsnedsättning. Bakgrunden till projektet är att det idag inte 

finns någon samlad forskning om hur syskon uppfattar sin situation. Ett av projektets delmål är att 

samla och sprida kunskap om syskons situation, deras upplevelser och behov. Man vill också öka 

syskonens möjligheter att få mer kunskap om vad deras syskons funktionsnedsättning innebär, samt ge 

dem verktyg för att bättre förstå och handskas med sin livssituation. Projektet är i full gång och under 

våren 2011 har de planerat fyra ’syskondagar’ för syskon i åldrarna 13-16 år, på Ågrenska i Göteborg. 

Inom projektet kommer man även att erbjuda syskongrupper för syskon i förskoleåldern. Detta är en 

helt ny verksamhet som inte finns idag. Dessa syskongrupper kommer att arbeta med fokus på 

familjen, vilket innebär att de kommer att rikta sig till både syskonet och föräldrarna. 
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5. Metod 

I denna studie har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun går ut på 

att försöka förstå hur den som intervjuas tänker, känner och vilka erfarenheter den bär med sig (Trost, 

2010). Man försöker helt enkelt förstå världen utifrån den intervjuades perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) framhåller den kvalitativa intervjun som en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju, där man har som mål att få en beskrivning av den intervjuades 

livsvärld, med syfte att sedan tolka innebörden av den.  

Jag har använt mig av vad Trost (2010) beskriver som intervjuer med en låg grad av standardisering, 

vilket innebär att man ställer frågor i den ordning som passar och formulerar följdfrågor beroende på 

vad man har fått för tidigare svar. Trost (2010) menar att man bör använda så raka, öppna och 

tillåtande frågor som möjligt när man genomför en kvalitativ intervju, för att på så vis få mer 

innehållsrika svar.  Före den första intervjun utformade jag en intervjuguide (Trost, 2010, s.50-51,71; 

Kvale & Brinkmann, 2009, s118), som innebär att jag fokuserade på vissa teman. Jag utformade en 

lista med tre olika delområden, med underfrågor, som jag ville få svar på under intervjun.  Jag 

formulerade inga färdiga frågor, då jag ville att informanterna skulle styra vad som kom fram (Bilaga 

1). Innan den första intervjun tog plats memorerade jag intervjuguiden utantill samt utökade min 

förförståelse om ämnet genom att läsa litteratur.  

Trost (2010) menar att det är viktigt att den som intervjuas känner sig trygg och att miljön är så ostörd 

som möjligt. Inför intervjuerna gav jag därför respektive informant möjlighet att själv komma med 

förslag på vart intervjun skulle ske, för att de skulle känna sig trygga i miljön. Trost (2010) beskriver 

vidare att man som intervjuare inte ska frukta tystanden, utan låta informanten ta pauser utan att man 

direkt avbryter. Det krävs att man som intervjuare kan lyssna aktivt och ställa frågor utan att bli 

ifrågasättande. Man får inte heller dela med sig av sina egna åsikter, då man kan influera informanten 

och därmed inte få tillförlitliga svar. Det är den som intervjuas som ska stå i centrum (Trost, 2010).   

5.1 Genomförande 

Inför studien började jag med att gå in på ett stort forum på internet och ställde frågan om det fanns 

några syskon som ville ställa upp på en djupintervju. Två syskon hörde av sig direkt. Den tredje 

hittade jag via en arbetskamrat, vars sambos syster har en funktionsnedsättning. Den fjärde fann jag på 

en av informanternas arbetsplats, samma dag som en intervju.  

Intervjuerna spelades in med en bandspelare. Efter varje intervju, som varade mellan 30-60 minuter, 

transkriberade jag det inspelade materialet ordagrant. Sedan ändrade jag om språket från talspråk till 

skriftspråk. Trost (2010) beskriver att det är oetiskt att behålla talspråk i resultatet. När man pratar 

använder man andra ord, samt ord som utfyllnad. Låter man det stå kvar i resultatet, kan informanten 

upplevas som mindre begåvad, samt att meningen i det informanten velat förmedla kan gå förlorad 

(Trost, 2010). Jag behöll dock informantens ordval så långt som möjligt. Sedan gick jag vidare i nästa 

fas i analysen. Jag försökte hitta vad informanterna faktiskt hade pratat om i respektive intervju, sedan 

strukturerade jag upp alla intervjuer i olika teman, samt försökte hitta gemensamma samtalsämnen 

som informanterna berörde. Sedan skapade jag olika avsnitt, där informanternas språk på utsagorna 

ändrades om till en mer berättande form.  Viktiga citat som jag inte ville skulle gå förlorade och som 
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jag ansåg hade relevans för resultatet, plockades ut. I ett sista steg i bearbetningen, sammanfattades 

informanternas svar i resultatet, där även informanternas berättelser och citat fick plats. 

5.2 Etiska Aspekter 

Innan intervjuerna upplyste jag respektive informant om de fyra allmänna huvudkrav man som 

forskare ska förhålla sig till när man utför undersökningar (Vetenskapsrådet, 2002). Jag talade först 

om vad syftet med mitt arbete var, samt att deras deltagande var frivilligt, men att de efter genomförd 

intervju har gett sitt samtycke om inget annat sägs. Jag upplyste dem om att den information jag får 

via intervjun, inte kommer att användas till annat än min uppsats och att materialet efter examination 

kommer att förstöras. Informanterna fick även information om att de i arbetet blir avidentifierade så 

ingen utomstående kan identifiera dem. Detta innebär att de bland annat har fiktiva namn i resultatet.  

5.3 Presentation av informanterna 

I det närmaste tänkte jag presentera de personer jag har intervjuat. Informanternas namn börjar på 

bokstaven A och syskonens namn börjar på bokstaven B. Jag tänker även nämna de förhållanden 

under intervjun, som eventuellt kan ha haft en påverkan på informanternas berättelser.  

Den första intervjun tog plats i informantens hem, på eftermiddagen. Vi satt i vardagsrummet och 

fikade under intervjun. Hans flickvän var närvarande under hela intervjun, men sa ingenting. Andreas 

är 33 år gammal och hans syster Blenda är 26 år. Blenda har fått diagnosen FAS, som enligt Andreas 

klassas som ett begåvningshandikapp, på grund av alkohol under graviditeten. Både Andreas och 

Blenda är adopterade från Chile. Blenda kom till Sverige när hon var fem år gammal. Redan innan hon 

kom fick familjen veta att hennes mamma var alkoholist, de visste däremot inte om hon hade druckit 

under graviditeten. Men direkt när de hade hämtat Blenda började de göra utredningar för att se om 

hon tagit skada. Blenda flyttade hemifrån för ungefär fyra år sedan och bor i en satellitlägenhet i 

Stockholm. En satellitlägenhet innebär att man bor i en egen lägenhet, men har tillgång till personal 

dygnet runt.  

Den andra intervjun tog plats på den intervjuades arbetsplats efter lunch. Vi satt i samma rum där flera 

brukare vilade. Vi fick pausa intervjun vid ett tillfälle och vid ett annat tillfälle kom det in annan 

personal. Jag upplevde inte att informanten blev störd av detta, utan det var mer jag som tappade 

fokus. Angelica är snart 32 år gammal och hennes storasyster Beatrice är 38 år, alltså sex år äldre. 

Beatrice har en cp-skada och sitter i rullstol. Beatrice bor i en mindre stad i Sverige, hon har gjort det 

sedan hon började på gymnasiet. Hon hittade kärleken där och har stannat kvar och bildat familj. 

Den tredje intervjun tog plats i informantens hem, mitt på dagen. Vi satt i hennes kök och fikade under 

intervjun. Alice är 25 år gammal. Hon har en syster som heter Beata, som är 20 år gammal. Beata har 

diagnosen Asperger Syndrom. Alice har också en bror som heter Björne, som är fem år gammal och 

har diagnosen Downs syndrom. Alice är uppväxt i en mindre stad i Sverige, men flyttade till 

Stockholm för några år sedan. Hennes båda syskon bor fortfarande kvar hemma. Då Björne 

fortfarande är så liten, samt föddes när Alice var 20 år gammal, fokuserades intervjun mest på Alices 

syster Beata. 

Den fjärde intervjun tog plats på informantens arbetsplats, vilket var samma arbetsplats som intervju 

nummer två. Vi träffades efter lunch och i ett rum där flera brukare vilade. Återigen fick jag pausa 

intervjun under ett tillfälle på grund av att det kom in annan personal och det blev mycket ljud 
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runtomkring. Anna är 32 år gammal och hennes bror heter Benny och är idag 22 år gammal. Benny 

fick en cp-skada på grund av en förlossningsskada. Han har också ett förståndshandikapp. Benny bor 

kvar hos sina föräldrar 

6. Resultat 

Intervjuerna med syskonen har varit omfattande och varierande. Syskonens livsberättelser ser väldigt 

olika ut, men de har ändå väldigt mycket gemensamt. Resultaten från bearbetningen av intervjuerna 

kommer att presenteras i olika avsnitt. Det första avsnittet kallas för ”En förlorad barndom – att vara 

stor fast man är liten”. Detta avsnitt handlar om vad syskonen minns från deras barndom, när de fick 

vetskap om syskonets funktionsnedsättning och vad de hade för tankar och känslor under den tiden. 

Det andra avsnittet heter ”Accepterar de inte mitt syskon, accepterar jag inte dem” och handlar om 

syskonens kompisrelationer under barndomen. Det tredje avsnittet heter ”Syskonrelationen – att sakna 

syskonbråket”, där syskonen bland annat beskriver hur deras relation med syskonet har varit och hur 

den är idag. Det fjärde avsnittet heter ”Familjen har någonting gemensamt” och handlar om 

syskonens relation till sina föräldrar både under barndomen och hur den ser ut idag. Det femte 

avsnittet heter ”Det önskade stödet som uteblev” och handlar om olika stödinsatser till syskonen. 

Syskonen beskriver stödinsatser som har uteblivit, som de egentligen önskar att de hade fått. Det sjätte 

avsnittet heter ”Att vilja vara till hjälp för människor som inte får den hjälp de behöver” och där 

diskuteras syskonens yrkesval och deras tankar kring det. Det sjunde och avslutande avsnittet heter 

”Jag antar att det blir jag som får ta ansvar” och handlar om hur syskonen ser på framtiden, när deras 

föräldrar inte lever längre, vem det är som tar över ansvaret för syskonet och vad de har för framtida 

orosmoment. 

6.1 En förlorad barndom – att vara stor fast man 

är liten 

Alla syskon i intervjuerna var på ett eller annat sätt medvetna och delaktiga i sitt syskons liv redan i en 

väldigt ung ålder. De flesta redan innan de fått besked om att syskonet hade en funktionsnedsättning. 

På grund av syskonets funktionsnedsättning beskriver syskonen att de fick bli vuxna snabbt och tog ett 

ansvar, som man vanligen inte tar när man är så ung. Även tonårstiden kunde vara svår för syskonen. 

Inneboende ilska gentemot föräldrarna och mot familjesituationen fick utlopp och flera av dem tror att 

de fick det tuffare än tonårssyskon i ’vanliga’ familjer, då föräldrarna inte hade något att jämföra med. 

Alice beskriver att: 

Jag har ju inte fått vara barn. Jag är ledsen över att jag fått missa så mycket. Jag har inte 

alls lekt eller varit ute och festat. Jag har varit hemma och tagit hand om mitt syskon istället 

Angelica beskriver att: 

När jag kom hem full första gången, var det katastrof, mamma var helt förstörd och trodde 

jag kastat bort mitt liv, hon målade fan på väggen på en gång och trodde att jag skulle 

hamna på Sergels torg… Jag tror det var för att hon jämförde mig med min syster och då 

hade hon ingenting att jämföra med 
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Flera av informanterna tog tidigt ett stort ansvar i hemmet. Flera av dem tog över det som deras 

föräldrar annars brukade göra, för att underlätta för dem i vardagen. För en del handlade det ökade 

ansvaret om att föräldrarna spenderade mycket tid på sjukhus med syskonet och att de var mycket 

ensamma hemma, för andra att föräldrarna själva var i sorg, chock eller i förnekelse. Anna berättar om 

den första tiden när hennes bror Benny föddes: 

 

Jag kommer ihåg att jag började städa hemma, gjorde saker som mamma brukade göra 

annars. Jag blev den duktiga storasystern, som ville hjälpa till och lagade mat. Gör man det 

när man är 10 år? ... Jag tror att jag ville hjälpa till just för att jag såg hur mina föräldrar 

var ledsna. Man ville vara någon som kunde hjälpa till, så att de fick det lite lättare  

 

Anna beskriver att hon tog ansvar på grund av att hon kunde se att hennes föräldrar var ledsna och 

ville underlätta för dem. För Alice kom ansvaret mer tvingat:  

 

Jag har tvingats ta ansvar för att jag inte haft så stabila föräldrar. Alla kan ju inte alltid 

vara stabila, men att laga sin första måltid när man är sju år och gömma sina syskon när 

föräldrarna bråkar är inte så… det har satt sina spår 

 

Flera av informanterna har haft vetskap om sitt syskons funktionsnedsättning sedan de själva eller 

syskonet föddes. Andreas beskriver att han och hans familj redan innan Blenda kom till Sverige, visste 

att hon kunde ha en skada på grund av att hennes mamma var alkoholist: 

 

I stort sett när hon kom till Sverige började vi göra utredningar 

 

Några år tidigare hade Andreas förlorat sin storasyster i cancer, så han var numera van vid 

sjukhusbesök även om Andreas minns att det kändes lite konstigt. Anna hade i flera år längtat efter att 

få ett lillesyskon så när hennes bror Benny föddes var han otroligt efterlängtad och hon såg fram emot 

att få pyssla om honom. När Anna berättar om den första tiden framhåller hon orden ensamhet och 

sorg. Annas bror fick ligga på en neonatalavdelning, han fick sin första permission från sjukhuset när 

han var över ett år gammal.  

Anna beskriver: 

Jag kommer ihåg att jag fick stå utanför sjukhuset, för neonatalavdelningen låg på 

bottenvåningen. Då fick man titta in genom ett fönster på honom när de skjutsade fram 

honom i kuvösen. Det var så strikta regler, så man fick inte komma in där som syskon.  

 

Anna kände en sorg över att inte få pyssla om Benny när han var liten. Hon beskriver att hon kände sig 

ensam, hon gick hemma och väntade på sin pappa. Annas mamma bodde i princip på sjukhuset under 

den här tiden och kom bara hem en dag i veckan för att tvätta kläder, innan hon åkte tillbaka igen. 

Precis som Anna fick Alice växa upp snabbt när hennes syster var några år gammal. När Alice 

jämförde Beata med sina jämnåriga kamraters syskon kunde hon se att något var fel: 
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Mina föräldrar har aldrig varit särskilt drivkraftiga, så det var jag som tog reda på 

allting… Det var jag som tjatade på dem att gå till läkaren, att något var fel på Beatrice. 

Mina föräldrar förnekade det, de ville inte se att något var fel. När det sedan visade sig att 

hon hade Aspergers så drog allting igång och mina föräldrar skärpte till sig.  

 

På grund av sin familjesituation kan syskonen idag uppleva att de missat mycket under sin uppväxt, 

både gällande sin egen tonårstid men också hur de har umgåtts inom familjen. I ’vanliga’ familjer åker 

man kanske på semester på sommaren eller på vintern. Men när man i en familj har ett barn med en 

funktionsnedsättning är det inte helt lätt att åka utomlands eller på långa semestrar. Det är mycket som 

måste planeras och fungera om man ska kunna resa med rullstol eller med en person som har en 

funktionsnedsättning. Angelica beskriver att hon idag är ledsen för att hon inte kan åka slalom, för att 

de aldrig åkte på skidsemester när hon var liten. Hon minns att hon fick tjata på sin pappa att lära 

henne åka skridskor innan skolan började, för att alla andra barn redan kunde det. Syskonen uttrycker 

en slags besvikelse över att de aldrig kunde vara som vilken annan familj som helst, utan att 

annorlundaheten satte stopp.  

6.2 Accepterar de inte mitt syskon, accepterar jag 

inte dem 

De intervjuade syskonens vänner visste oftast tidigt om att deras syskon hade en funktionsnedsättning. 

Man kan här urskilja en skillnad gällande deras upplevelser, beroende på vad syskonen har för 

funktionsnedsättning. Både Andreas och Alices syskon har en diagnos som rent utseendemässigt inte 

behöver märkas så tydligt. Andreas beskriver att hans vänner alltid har varit medvetna om att Blenda 

haft en diagnos. Men ingen av hans vänner kunde tydligt se att det var något som var fel. Andreas 

menar att Blendas funktionsnedsättning inte behöver märkas när man umgås eller pratar med henne en 

kort stund, eller inte känner henne. Hennes funktionsnedsättning blir mer märkbar i vardagen. Alice 

beskriver att hennes vänner alltid har vetat om att det varit något fel på hennes syster, att hon bara 

talade om för dem att hon var lite speciell, men att det inte var något som de tänkte på. 

Angelica och Anna beskriver en annan bild. Angelicas syster Beatrice sitter i rullstol och har en cp-

skada. Angelica själv började märka att de som familj var annorlunda när hon kom upp i skolåldern:  

 

På grund av kompisar blev jag påmind att min syster inte var som alla andra 

 

Ibland hände det att kompisar inte ville följa med hem på middag, för att de tyckte Beatrice tuggade 

äckligt och såg äcklig ut. Men Angelica minns att hon inte tog illa vid sig, för hon tyckte ju inte som 

dem. Nu när hon är äldre däremot och tänker tillbaka blir hon arg på vad hennes kompisar faktiskt sa 

till henne. Hon tackar sin mamma och hennes uppfostran för att hon vid den tidpunkten inte tog illa 

vid sig: 

 

Jag har fått den uppfostran att det ligger hos den som säger det, som har problemet, att det 

aldrig varit riktat mot mig. 
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Anna beskriver att hon hade många kompisar, samt var öppen och berättade om sin brors 

funktionsnedsättning, men att det fanns många som inte kunde förstå hur det var att ha ett syskon med 

en funktionsnedsättning. Anna tolererade inte att människor använde ordet ’cp’ som skällsord och 

stred för de med handikapp redan innan hennes bror Benny föddes. Annas strategi var att ignorera de 

människorna, men under perioder i låg- och mellanstadiet samt på högstadiet tyckte hon att det var lite 

jobbigt ändå och tog åt sig. På grund av Benny har Anna noga valt ut sina vänner genom åren. Anna 

beskriver att hennes bror alltid varit söt och glad och hon tror att det hade varit annorlunda med 

kompisar om Benny varit utåtagerande eller självdestruktiv:  

 

Jag har verkligen valt ut mina vänner, för när de kommer hem till mig ska jag känna dem på 

riktigt. Det har hänt att kompisar ryggat lite, men då har jag pratat om hur min bror är. Då 

ser man vilka som är riktiga vänner. 

 

När det gäller pojkvänner berättade Anna om Benny från början och var väldigt tydlig med: 

 

 Om de inte accepterar min bror, så kan inte jag acceptera dem 

 

Som syskonen beskriver kan man alltså se en skillnad gällande kompisrelationer, beroende på vad 

deras syskon har för funktionsnedsättning. Om det är ett dolt handikapp, som endast märks när man lär 

känna personen eller träffar och umgås med den på en daglig basis är det lättare för syskonen att ta 

hem kompisar, samt lättare att berätta om funktionsnedsättningen så att andra människor förstår. Om 

funktionsnedsättningen är synlig rent kroppsligt har syskonen utvecklat strategier för hur de 

introducerar nya bekantskaper i familjen. Antingen avvaktar de med att ge information tills vännerna 

ställer frågor, eller så berättar de innan de låter vänner besöka hemmet. Det är viktigt för syskonen att 

människor i deras närhet accepterar syskonet, många har blivit mästare på att välja ut sina vänner och 

har färre kompisar, men som de känner väl, än en stor mängd kompisar som de endast känner ytligt.  

6.3 Syskonrelationen – att sakna syskonbråket 

Alla fyra syskon har alltid haft en bra relation med sin bror eller syster. Här kan man se en skillnad i 

relationen beroende på om syskonen har liknande intressen eller är yngre eller äldre. Flera syskon har 

också utvecklat en förmåga att bemöta och samtala med sitt syskon som är speciell. Andreas beskriver 

att han har hittat ett sätt att samtala med sin syster som hans föräldrar inte har. Han har fått en roll som 

medlare mellan sin syster och föräldrarna, vilket han tror beror på att han har förmågan att prata med 

Blenda på ett annat sätt än sina föräldrar. Han säger inte till lika strängt som föräldrarna gör, han 

förmanar inte, utan förklarar saker på ett annat sätt och är lugnare. Andreas har kunnat se att genom att 

han ger Blenda tid och låter henne förklara och hitta de ord hon försöker säga, kan han få en massa ny 

information efter fem minuter, till skillnad från hans föräldrar som har fikat med henne i en 

halvtimme. Angelica beskriver istället motsatsen, nämligen att hon idag får använda sig av sin mamma 

för att nå fram till Beatrice, framförallt när det gäller telefonsamtal: 
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Min syster pratar inte lika mycket med mig som med mamma, för jag är lillasyster och hon 

blir så förbannad på mig. Så ofta får jag använda mig av mamma, för mamma lyssnar på 

mig. Sedan får mamma ringa till min syster, för hon har förmågan att prata med henne på 

ett sätt som når fram. 

 

Flera av syskonen beskriver en sorg eller avsaknad av den normala syskonrelationen, relationen de har 

sett vänner ha med sina syskon. Kanske fanns det en underbyggd avundsjuka och sorg, kring att de 

själva aldrig skulle få vara med om bland annat syskonbråket som de såg att andra syskonpar hade.  

Angelica beskriver: 

 

Jag hade ingenting att bråka om med min syster, för hon hade ingenting att bråka om med 

mig. Hon struntade i om jag kom in i hennes rum, hon tyckte snarare det var trevligt. Andra 

syskon kunde bli helt tokiga på sina småsyskon och det kunde jag sakna, att någon skrek på 

mig att lämna rummet eller inte röra saker. 

 

Anna upplever en sorg över att inte haft ett ’riktigt’ syskon, som hon uttrycker det. Benny gick aldrig 

in i hennes rum och drog ut skrivbordslådorna eller tog hem tjejkompisar: 

 

Jag hade ju aldrig velat ha honom ogjord, men man kommer ju alltid ha den där sorgen, att 

man aldrig kan ha den riktiga brorsan som man kan ringa, han kommer aldrig att ha något 

bröllop, han kommer aldrig att få barn, han kommer aldrig att ha någon flickvän. 

 

Angelica beskriver att hon och Beatrice var så olika samt att det skiljde så många år mellan dem i 

ålder. De hade också väldigt olika intressen, de hade ingenting att sno av varandra eller bråka om. 

Angelica tror att det kan vara en bidragande orsak till att syskonbråket uteblev. Anna beskriver att hon 

och Benny alltid haft en bra relation och tror att en orsak kan vara att de haft liknande intressen och 

alltid haft roligt och busat tillsammans. Det har gjort att de alltid haft lätt att prata med varandra. Anna 

har både varit kontaktperson och avlösare åt Benny under åren, vilket hon tyckte var roligt just för att 

man då avsatte tid till att umgås med varandra på ett annat sätt:  

 

När jag var hemma i tonåren så var jag väldigt mycket med min bror. Jag var avlösare åt 

honom så att mina föräldrar kunde åka iväg och göra saker… jag har alltid varit stolt över 

min bror… det har alltid varit kul att få visa upp honom, just för att man älskar honom så 

mycket. 

 

Den relation informanterna idag har med sina syskon, är stark och kärleksfull. Den har kanske inte 

alltid varit lika självklar genom åren, periodvis har den sviktat på grund av olika omständigheter. 

Syskonen har via sitt syskonskap utvecklat en förmåga att läsa av sitt syskon, att inte bara kunna 

lyssna på det som verbalt uttalas, utan också att se till det som inte uttalas.  

6.4 Familjen har någonting gemensamt 

Alla informanter har idag en bra relation till sina föräldrar, men den har kanske inte alltid varit lika 

självklar. På grund av att syskonet tagit upp mycket tid och uppmärksamhet från föräldrarna, har en 

del syskon fått mer materialistiska saker medan andra har kämpat för att få föräldrarnas tid och 

uppmärksamhet. Angelica beskriver att hon idag har ett hävdelsebehov, som hon tror härstammar från 
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att hon inte fick uppmärksamheten hon ville ha när hon var yngre. Anna har förstått nu när hon är 

äldre att hon kanske fick mer materialistiska saker av sina föräldrar än vad andra barn fick när hon var 

yngre. Hon tror att hennes föräldrar gav henne det för att hon skulle känna sig sysselsatt och mindre 

ensam, eller att de hade dåligt samvete över att de inte hade tid med henne. Samtidigt har 

familjesituationen gjort att banden mellan familjens medlemmar blivit starka, både Andreas och Anna 

beskriver att deras syskon gjort att familjen hållit samman. Syskonens funktionsnedsättning har gjort 

att familjen behövt hitta sätt att stödja och hjälpa varandra, samt kunnat prata med varandra.  

Andreas beskriver: 

 

Den har nog blivit stark på grund av att jag hade en storasyster som också var adopterad, 

som dog när jag var nio år. Det har gjort att familjebanden blivit väldigt speciella och 

samhörigheten har blivit stark. När lillasyster sedan kom som har ett begåvningshandikapp 

så blir det också att man knyts ihop i familjen… Det är påfrestande på ett sätt, men säkert 

starkare än i andra familjer.  

Anna beskriver: 

Vi har alltid känt att vi har något gemensamt, alla tre, att vi har honom och vi har kunnat 

prata om att vi har honom. 

 

Men det kan också bli att man som syskon känner sig ensam och får vara som en förälder till sina egna 

föräldrar. Alice beskriver att hon har fått vara ett stöd för sina föräldrar, bland annat genom att leta upp 

fakta och information: 

 

De tar inte reda på fakta lika mycket som vi yngre gör. De sitter inte framför datorn eller 

ringer folk på samma sätt.  

 

Alice kände att den rollen var tung att bära och nu i vuxen ålder har hon valt att gå och prata med en 

terapeut för att bearbeta den tiden i hennes liv.  

Angelica och Beatrice växte upp själva med sin mamma, vilket Angelica tror är en bidragande orsak 

till att de har så bra kontakt idag. Angelicas pappa flyttade ifrån familjen och tog tidigt avstånd, vilket 

Angelica tror berodde på att han aldrig accepterade att han hade en dotter med en 

funktionsnedsättning: 

 

Han orkade aldrig lära sig att förstå, han bara förnekade det. När det kom fram saker som 

min syster inte klarade tyckte han bara det var konstigt. 

 

Angelica tror också att hon och hennes mammas goda relation handlar om att de båda två har behövt 

och fortfarande behöver engagera sig i Beatrices liv. Framförallt sedan hennes syster har fått barn.  

Man märker att syskonen reflekterar väldigt mycket kring sin relation med föräldrarna och alla har 

olika upplevelser från barndomen som bidragit till den relation de har med varandra idag. För att 

sammanfatta kan man säga att syskonen när de var yngre kämpade om sina föräldrars uppmärksamhet 

på olika sätt. En av informanterna uppträdde för familjen, för att bli sedd. En annan fick materialistiska 

saker för att inte känna sig ensam på grund av att föräldrarna inte hade tiden att ge. Relationen till 

föräldrarna har växt sig stark, för att man i den speciella familjesituationen har behövt hitta sätt att 
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prata med varandra, stödja varandra och hålla ihop familjen. Återigen kan man se tecken på att 

syskonen var otroligt ansvarsfulla och mogna i sinnet trots sin då unga ålder, oavsett om de har växt 

upp med bara en förälder eller behövt vara ett stöd för sina föräldrar. 

6.5 Det önskade stödet som uteblev 

Något som alla syskonen önskade men som de egentligen aldrig fick var stöd från en utomstående 

yrkesprofessionell person. Två av syskonen blev erbjudna stöd, i form av skolans kurator som ibland 

inte hade adekvat utbildning, eller att gå i en syskongrupp via habiliteringen. Samtliga syskon 

upplevde en besvikelse på det stöd de blev erbjudna. Man kan också se att stödinsatserna ser olika ut 

beroende på var man är bosatt i Sverige, i mindre städer är det svårare att som syskon få stöd. Alice 

uttryckte att det i en liten stad som knappt kunde erbjuda hennes syster det stöd och hjälp som hon 

behövde, var nästan omöjligt för henne att få det stöd som hon hade behövt: 

 

När jag gick på högstadiet frågade min extralärare om jag ville prata med någon, så jag 

pratade med kuratorn två gånger. När jag tyckte att jag var smartare än henne slutade jag 

att gå dit. Men det är den enda hjälpen jag har fått. 

 

Stödet i form av samtal med skolans kurator, som enligt Alice inte ens hade utbildning och absolut 

ingen kunskap kring syskonsituationen, hjälpte henne inte alls. Hon hade önskat att få hjälp av en 

professionell person som hade kunskap om vad Aspergers syndrom handlade om. Angelica blev aldrig 

erbjuden stöd, varken via skolan eller privat, hon fick aldrig prata med någon. Men till skillnad mot 

Alice kände hon inte att behovet fanns när hon var yngre: 

 

När jag var liten hade jag nog undrat varför jag skulle ha det, men idag tänker jag att det 

hade varit bra. Jag har alltid varit tacksam för att jag är den som är frisk. Jag har alltid 

jämfört oss på något vis. Det tror jag att jag kanske hade fått hjälp med när jag var yngre.  

 

Angelica uttrycker att hon nu idag kan se att det hade varit bra om hon hade fått prata med en 

utomstående person om de känslor hon bar på. Hon har i flera år känt en skuld över att hon haft 

känslor av tacksamhet och att hon hela tiden jämförde dem med varandra. Anna blev erbjuden att gå i 

en syskongrupp i yngre tonåren när Benny var ungefär fyra år gammal. I syskongruppen var det 

syskon till barn med Downs syndrom, ADHD eller lätt utvecklingsstörning. För Anna blev det ingen 

positiv upplevelse, utan snarare tvärtom: 

 

Jag kände att min bror verkligen var handikappad då. Han hade ett stort omvårdnadsbehov 

gentemot de andra och det var svårt att känna igen sig. 

 

Anna fortsatte fråga efter syskongrupper så fort hon kom i kontakt med habiliteringen eller olika 

yrkesprofessionella, utan att det hände någonting. Alice hade gärna gått i en syskongrupp, men det är 

först sista året som hon fått veta att det överhuvudtaget finns något som heter så. Hon tycker det är bra 

att det finns för andra, men att det är försent för henne. Hon skulle precis som Angelica kunna tänka 

sig att gå på en syskongrupp nu i vuxen ålder, hon tror att det skulle hjälpa och få utlopp för en hel del.  
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Det viktiga för syskonen var inte att de hade en professionell person att vända sig till. Det viktiga var 

att de hade någon person som de kunde vända sig till med sina ofta svåra tankar och känslor. Denna 

person skulle vara bra på att lyssna, visa att den alltid fanns där och som kunde komma med kloka råd 

om det behövdes. En del syskon valde att dra det tunga lasset själva, för att inte belasta någon annan 

med sina frågor och funderingar som snurrade runt i huvudet. Periodvis skämdes några också över sin 

situation och då är det svårt att våga prata med någon. Det stöd som syskonen önskade var att få träffa 

en person som hade kunskap kring deras syskons funktionsnedsättning, samt kunskap om hur det kan 

vara för syskon att leva i en familj där ett barn har en funktionsnedsättning. De ville också få 

möjligheten att träffa andra syskon i liknande situation, för att få uppleva att de inte var ensamma. 

Tyvärr visste inte ens alla syskonen att det fanns syskongrupper överhuvudtaget. De som hade blivit 

erbjudna att gå i en syskongrupp var djupt besvikna och upplevde att det gjorde mer skada än nytta, då 

man inte tagit hänsyn till vad syskonen hade för funktionsnedsättning, utan blandade ”hej vilt”. I brist 

på stöd utifrån började syskonen leta efter andra syskon på egen hand, via olika tidningar och forum. 

6.6 Att vilja vara till hjälp för människor som inte 

får den hjälp de behöver 

Av de fyra informanterna arbetar idag tre av dem inom handikappomsorgen på något sätt. Två av dem 

arbetar som personliga assistenter och en på en daglig verksamhet. Andreas förstår att det är relativt 

vanligt att syskon själva börjar arbeta inom det området när de blir vuxna. Han har själv tänkt den 

tanken just för att han besitter en annan slags kunskap än vad som går att hitta i böcker. Han tror att 

han har fått ett större tålamod och ett sätt att förklara saker: 

 

Även om man gått kurser är det inte samma sak som att leva med det i 15-20 år… Det krävs 

att man kan sätta sig in i hur personen tänker, eller försöka hitta andra vägar som får dig 

att förstå personen. 

 

Även om Andreas idag arbetar med något helt annat så tror han att tanken alltid kommer att finnas där, 

att möjligheten finns. Ingen av syskonen jag har intervjuat tror att de hade arbetat inom 

handikappomsorgen eller haft tankar på det om inte de hade haft sina syskon. De intervjuade syskonen 

har genom sin livserfarenhet fått ovärderlig insikt och kunskap kring människor i allmänhet och de har 

lärt sig att acceptera dem som ses som annorlunda.  

Syskonen beskriver hur det kommer sig att de började arbeta inom handikappomsorgen. För de flesta 

startade det redan i tonåren. Alices intresse för att arbeta med människor med funktionsnedsättningar 

kom när hon som sjuttonåring fick ett sommarjobb på ett boende. Det väckte hennes intresse så pass 

att hon under gymnasiet läste extrakurser om barn med funktionsnedsättning och om barn som far illa, 

för att sedan börja arbeta heltid på boendet. Alice tror att det handlade om att hon själv ville förstå vad 

det handlade om, dessutom fick hon se att hon inte var ensam, att andra människor har samma 

svårigheter som hennes syster, hur utvecklingsnivåerna inom samma funktionsnedsättning kan se olika 

ut samt hur hon på bästa sätt kan bemöta sitt syskon. Alice beskriver hur hon har fått kämpa för sin 

syster under alla år och att hennes familj fått stå relativt ensamma. Hon tror att det är en anledning till 

att hon vill hjälpa andra i samma situation: 
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Jag vill vara till hjälp för människor som inte får den hjälpen som de behöver. Jag vill vara 

en mellanhand och det tror jag att jag hade varit jävligt bra på. 

 

Precis som Alice så har Angelica arbetat som personlig assistent sedan hon började studera vidare efter 

gymnasiet. Hon arbetade under studietiden extra som personlig assistent och började senare arbeta där 

heltid och kom till insikt att hon kunde det där, hon tyckte det var roligt och var jätteduktig på det. 

Flera av syskonen har studerat helt andra saker tidigare. Angelica studerade konst, formgivning, 

reklamproduktion och animering, som egentligen ligger långt ifrån det hon gör idag. Men hon känner 

att hon idag fått användning för allt hon tidigare studerat, då arbetet är fritt och kreativt, om man låter 

det vara det. Alice och Anna beskriver att de inte känner sig klara än, de har framtida drömmar om att 

studera vidare. Alice vill gärna bli specialpedagog och Annas dröm när hon var yngre var att bli 

barnmorska, men idag lutar det mer åt arbetsterapeut, då hon alltid varit intresserad av hjälpmedel. 

Anna tycker det bästa med hennes jobb är att få se de små framstegen, men som är så stora i någon 

annans liv.  

Syskonen tror inte att de skulle vara de personer de är idag och känner en slags tacksamhet inför sina 

syskon. Alice beskriver att hon på grund av sin barndom har utvecklats till en drivkraftig ung kvinna, 

hon är framåt och ger sig inte innan hon får svar. Att hon är driven och envis är de kvalitéer som hon 

är stolt över, även om det tar på krafterna. Men hennes ansträngningar och engagemang ger också 

utdelning, vilket gör att hon orkar fortsätta: 

 

Jag blir glad för att min syster tycker om mig och för att hon ser att jag gör saker för henne. 

Hade man inte fått tillbaka hade jag aldrig orkat… jag får jättemycket tillbaka av min 

lillebror. Ibland börjar jag gråta bara jag tänker på honom, han är ljuset i mitt liv. 

 

Anna beskriver att hennes bror har gjort att hon idag har stor empati och är omtänksam. Hon har också 

förmågan att se en bild framför sig om hur det kan bli, innan man nått målet, vilket är bra i hennes 

arbete på daglig verksamhet. För Anna är det viktigt att de hon arbetar med ska känna att de är 

likvärdiga, att de befinner sig på samma nivå  

 

Jag vill behandla de jag arbetar med som jag vill att de ska göra med min bror. 

 

Angelica tackar sin mamma, som har lärt henne att acceptera alla människor, samt att man måste ha en 

ödmjukhet inför andra människor. Angelica känner att det har kommit naturligt med en syster med en 

funktionsnedsättning, hon har lärt sig att se människor på ett fint sätt. En av de bra kvalitéer som 

Angelica idag har stor användning för i sitt arbete är att hon kan läsa av ansiktsuttryck när man pratar, 

istället för att bara fokusera på orden som kommer ut. Angelica tror att hon kanske blivit mycket 

hårdare, mer dömande och rädd för människor om hennes syster inte funnits 

 

Man ska väl vara tacksam, det låter kanske konstigt, men jag tror att hon har gjort mig 

bättre än vad jag hade varit utan henne… Jag hade inte suttit här idag och varit stolt om jag 

inte hade haft henne. 
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6.7 Jag antar att det blir jag som får ta ansvar 

Om man ska se till en ’vanlig’ familj, så behöver de äldre syskonen oftast inte oroa sig för och fundera 

kring hur det kommer att bli den dagen deras föräldrar inte lever längre. Med största sannolikhet så 

kommer alla barnen ha blivit vuxna, självständiga individer som klarar sig på egen hand när den dagen 

infinner sig. Men i en familj där ett syskon har en funktionsnedsättning, måste man tänka på framtiden 

på ett helt annat sätt. Frågor som vart syskonet ska bo, vad syskonet ska sysselsätta sig med när 

han/hon blir vuxen och vem det är som kommer ta hand om syskonet när föräldrarna går bort blir då 

aktuella frågor. Alla fyra intervjuade syskon säger enhälligt, att det kommer vara de som tar över 

ansvaret för syskonet, den dagen då deras föräldrar inte finns där eller inte orkar längre. Det är 

ingenting de egentligen ser fram emot, men för flera av dem finns det ingen annan som kan ta över 

ansvaret inom familjen, så att de tar över ansvaret är givet.  

För Andreas kommer dagen då han måste axla sina föräldrars ansvar eventuellt inom en ganska snar 

framtid. Hans föräldrar börjar bli gamla, hans pappa fick diagnosen Alzheimers för ungefär 1½ år 

sedan och hans mamma hade en stroke för några år sedan. Även om de idag inte är jättestarka hoppas 

han att de kommer att hålla igång ett tag till: 

 

Det blir väl jag som får ta över ansvaret med de saker som mamma hjälper till med 

annars… antar jag. 

 

Med största sannolikhet kommer det att bli Andreas som tar över ansvaret, men som andra alternativ 

finns tanken om god man, antingen om det blir en okänd person eller en bekant till familjen. Andreas 

tror att det kommer att bli jobbigt ett tag men försöker ändå se det positivt:  

 

Som det har varit så har saker och ting haft en förmåga att lösa sig på ett bra sätt, så det 

kommer väl att göra det framöver också. 

 

Alice funderar kring hur hennes liv kommer att se ut den dagen då hennes föräldrar inte finns längre. 

Hon har egentligen ingenting emot att ta hand om sina syskon, hon uttrycker att det är hennes lott i 

livet och att det inte finns någon annan som kan göra det. Hon tror att det kan vara därför som hon vill 

arbeta med det, för att kunna ta hand om sina syskon på bästa sätt i framtiden:  

 

Då kommer mina syskon att få bo hos mig… så är det. Det kommer vara jag som tar hand 

om dem. Jag ser bara det framför mig, att det är jag som kommer få ta hand om dem… Den 

dagen kommer jag säkert ha familj, vad kommer mina barn säga? Vad ska min man säga? 

Var bor jag då? ...  Jag är ganska flyktig av mig och kanske bor i ett annat land då. 

 

Alice syster bor fortfarande hemma hos sin mamma, hon tror att det kommer ta minst 10 år till innan 

hon flyttar hemifrån. Bristen på stödinsatser till Beata tror hon är en anledning till att det kommer ta så 

lång tid. Alice och hennes pappa stödjer idag Beata ekonomiskt, för det enda hon får är 2000 kronor 

från försäkringskassan varje månad. Som det ser ut nu har hon alltså inte heller råd att flytta hemifrån. 

Men nu börjar hon själv säga att hon vill flytta hemifrån och klara sig själv. På ett sätt tycker Alice att 

det ändå är bra om det sker så fort som möjligt, så det inte blir så jobbigt för henne själv om det sker 

senare. Annas bror Benny bor också fortfarande hemma hos föräldrarna. Hennes föräldrar har alltid 
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haft viljan att han ska bo hemma så länge som möjligt, även om han är på ett korttidshem lite då och 

då. Anna har själv tänkt mycket om framtiden och försökt få sina föräldrar att tänka klart och inse att 

Benny blir äldre. Nu börjar Benny själv uttrycka att han kommer vilja flytta och det kanske är det som 

hennes föräldrar har gått och väntat på. Idag bor Anna och Benny nära varandra och Anna hoppas att 

han kommer flytta ganska nära, så att de kan träffas ofta även i framtiden. När Annas föräldrar inte 

finns mer kommer hon vara den som tar över ansvaret: 

 

Jag kommer vara en stark syrra som ser till så att han kommer hem till oss över julen, han 

ska aldrig behöva sitta själv. Jag kommer att vilja hitta på saker med honom, dra lite skämt 

så han kan få skratta lite. 

 

Angelica vill att Beatrice ska flytta till Stockholm, den dagen då hennes mamma inte finns längre, på 

grund av att hon vet att hon måste engagera sig i sin systers liv, vilket är svårt när de idag bor 75 mil 

ifrån varandra. Hon ser inte fram emot den dagen, då de lever så olika liv, men hon måste göra det 

säger hon: 

 

Jag ser helst att hon flyttar till Stockholm. Min mamma är 60 år idag, säg att hon lever i 30 

år till… så stor del som mamma har i hennes liv, vet jag att jag kommer få ta över när 

mamma går bort, eller blir för gammal. 

 

Inför framtidens ansvar ser har syskonen en del orosmoment. Många av tankarna går att härleda till att 

de har sett sina föräldrar kämpa genom åren. De har suttit på första parkett och sett deras ständiga slit 

och kampen för att syskonen ska få en så bra tillvaro som möjligt. Andreas oro handlar om att han idag 

inte är helt tillfreds med sin systers boende, mest på grund av personalen, som han tycker hanterar 

saker på ett konstigt sätt och inte lyssnar på familjens önskemål. Alice fasar för den dagen hennes 

syster kommer att säga att hon är gravid, för utöver att hon har Aspergers syndrom är hon som vilken 

ung kvinna som helst och hon har haft pojkvänner tidigare. Anna är orolig för om Benny i framtiden, 

inte kommer att trivas på sitt boende: 

 

Då kommer jag att få vara den som får kämpa och gå på möten och då kanske jag blir god 

man. Jag hoppas att jag håller mig frisk så att jag orkar, så att han får en bra talan, när 

han inte kan själv.  

 

Andra orosmoment handlar mer om att syskonen funderar kring hur det kommer bli den dagen de 

själva eller syskonen inte finns längre. Anna beskriver att hon har haft läskiga tankar om sin bror som 

ligger och gnager lite, om han exempelvis skulle bli jättesjuk och dö:  

 

Då har jag inget syskon kvar. Då är jag själv igen, som jag egentligen alltid varit från 

början. 

 

Alice fasar för den dagen då hon inte kommer att finnas där längre, även om den dagen 

förhoppningsvis ligger långt fram i tiden. Just nu är Alice sjuk och de har inte berättat det för Beata, 

bland annat för att Alice är orolig för hur hennes syster kommer att reagera: 
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Vi har inte berättat för min syster att jag är sjuk, för det går inte, det är svårt att förstå. Vi 

tar det ifall det blir allvarligt har vi sagt. Jag tror att hon kommer att slå ifrån sig, att hon 

inte kommer att vilja ha den här relationen då… och den vill jag ha kvar. Mormor dog i 

bröstcancer förra året, så själva ordet är symboliserat med döden. Det kan bli att hon inte 

vill prata med mig längre, om jag ändå ska försvinna sedan. 

 

Syskonen brottas med många och svåra frågor kring hur framtiden kommer att se ut, både för dem 

själva och för syskonet. På det sättet är det bra att syskonen redan idag är intresserade, engagerade och 

har kunskap om hur det kommande ansvaret kan komma att se ut i verkligheten. Men det är också 

skrämmande, då de har sett hur svårt och slitigt det är att syskonen ska få den hjälp och det stöd som 

de behöver.  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Varje familj är unik, varje barndom är unik. Att vara syskon i en familj där ett barn har en 

funktionsnedsättning är också lika unik, alla bär med sig olika erfarenheter och minnen. Inför denna 

studie valde jag att utföra kvalitativa intervjuer, då detta stämde bäst överens med mitt syfte att 

undersöka upplevelser av att ha ett syskon med en funktionsnedsättning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Informanterna har under intervjuerna valt ut delar av sitt liv att berätta för mig, det finns inget rätt och 

fel när man talar om människors egna upplevelser i livet. På grund av att informanterna delgett sina 

livsberättelser, blir det också svårt för mig att i resultatdiskussionen förhålla mig kritisk och 

problematisera, för att utveckla ett resonemang. Istället har jag försökt styrka deras upplevelser med 

hjälp av tidigare nämnd litteratur, samt förtydliga resultatet för att visa att studiens syfte är uppfyllt. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att den kvalitativa intervjuforskningen kan kallas för en 

interaktiv forskning. Då den kvalitativa intervjun handlar om att förstå och undersöka informantens 

livsvärld, menar Kvale och Brinkmann (2009) att risken är att det nära samspelet gör att intervjuaren 

inte kan upprätthålla en professionell distans, samt att tolkningen och rapporteringen endast utgår från 

informanternas perspektiv. När de talar om forskarens roll beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att 

det finns ett osäkerhetsområde, som kan innehålla en spänning mellan forskarens professionella 

distans och personlig vänskap; att intervjuaren har kommit att bli betraktad som en varm och 

omtänksam forskare av informanterna. Av mina fyra informanter, hade jag innan studien kännedom 

om vilka alla var, men jag hade däremot ingen aning om att de hade syskon med en 

funktionsnedsättning.  

I en kvalitativ studie finns inga ofelbara regler för hur man kan fastslå validitet eller reliabilitet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Begreppen har ursprungligen använts i kvantitativ forskning, där man kan ge 

mer exakta svar samt ofta bearbetar enkäter och fokuserar på siffror. Även om begreppen inte alltid 

passar den kvalitativa formen, används de ändå. Istället för reliabilitet ser Kvale och Brinkmann 

(2009) tillförlitlighet som ett mer passande begrepp. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

informanternas berättelser bland annat beror på vilken kontakt; personkemi, man som intervjuare har 

fått med respektive informant. Det är svårt att lämna garanti på att informanterna inte skulle ändra sina 

svar beroende på vem som intervjuade dem. Jag upplever att personkemin har varit bra under alla fyra 
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intervjuer, kanske just för att jag inte varit främmande för dem eller för att de kände att jag förstod 

dem, på grund av min förförståelse av att själv ha en syster med en funktionsnedsättning. När man 

talar om reliabilitet i relation till intervjuaren handlar det om ledande frågor som oavsiktligt kan 

inverka på informantens svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Då jag har använt mig av öppna frågor, har 

jag inte ställt samma frågor till alla informanter. Under en del intervjuer behövde jag nästan inte ställa 

några frågor alls, utan bara frågor som utvecklade informantens svar och tankegång. I andra intervjuer 

fick jag ställa mer frågor till informanten. Därför kan jag inte säkert säga om jag på grund av mina 

frågor, påverkat informanternas svar. Jag vill också poängtera att jag är medveten om att min egen 

förförståelse och erfarenhet av att själv ha en syster med en funktionsnedsättning på olika sätt påverkat 

hela arbetets upplägg och innehåll. 

Validitet, som innebär studiens trovärdighet och rimlighet, handlar om de data jag samlat in från 

intervjuerna, kan svara på de frågor jag ställer, samt om den valda metoden undersökte vad den påstod 

sig undersöka. Dessa svar beror på den enskilda informantens egna erfarenheter, åsikter och 

föreställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom min intervjuguide, som jag följde under intervjun, 

kunde jag se att alla intervjuer bearbetade alla olika områden jag hade tänkt, däremot var svaren 

skiftande då jag intervjuat fyra olika personer, med fyra olika livsberättelser.  

7.2 Resultatdiskussion 

Hur upplever syskon till en person med funktionsnedsättning sin 

livssituation? 

Resultaten från intervjuerna visar att alla syskon idag känner en slags tacksamhet gentemot sin 

livssituation. Trots att det inte alltid varit lätt, exempelvis under barndom och tonårstiden, uttrycker 

syskonen att de inte skulle vara de personer de är idag om inte deras syskon hade funnits. Litteraturen 

har beskrivit att syskon ofta i en tidig ålder tar ett stort ansvar för sitt syskon med 

funktionsnedsättning. Blomgren (2010) anser att det är föräldrarna som mer eller mindre ställer högre 

krav på syskonen, just för att de är friska och kräver mindre uppmärksamhet. Det kan då enligt 

Blomgren (2010) beskrivas som en oskriven regel eller vara underförstått, att man som syskon ska 

hjälpa till hemma och inte belasta föräldrarna med sina problem eller göra dem besvikna. Enligt 

Renlund (2009) grundar sig ansvaret för syskonet i att barnet ser att föräldrarna mår dåligt och vill 

hjälpa dem, genom att hjälpa sitt syskon. Både Alwin (2008) och Renlund (2009) anser dock att det 

tidiga ansvaret kan leda till att barnen får växa upp alldeles för snabbt, då många syskon tar på sig 

ansvar som de inte är redo för, eller får mer ansvar än de är mogna för. Resultatet av intervjuerna 

stämmer till stor del överens med litteraturen, då det visar att informanterna tidigt tagit ansvar i 

hemmet på olika sätt. En del tog över de sysslor som deras föräldrar brukade göra, för att underlätta 

för dem i vardagen, då de kunde se att föräldrarna var ledsna. Andra tog mer ansvar på grund av att 

föräldrarna inte spenderade mycket tid hemma. Sen fanns det också syskon som på grund av 

föräldrarnas beteende, blev tvingade att ta ansvar för både hemmet och för sitt syskon. Ansvaret kunde 

se ut på olika sätt, något syskon började städa och tvätta, ett par lagade sin första måltid när de var sju-

tio år. En del syskon upplevde ansvaret som tvingat medan andra gjorde det mer eller mindre frivilligt. 

Genomgående i intervjuerna använder syskonen begreppet ”vi” när de talar om sin barndom och 

familjen. Detta visar på hur otroligt lojala, ansvarsfulla, engagerade informanterna har varit i sitt 

syskons liv, redan i en tidig ålder. Informanternas användande av begreppet ”vi” kan man också tolka 

som att de är väl insatta om vad syskonets funktionsnedsättning innebär. Alla syskon gav utförliga 
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beskrivningar av syskonets funktionsnedsättning, även om all denna information inte kom med i 

resultatet.  

Under uppväxten kan syskon gå igenom en del svåra känslor. Många syskon kan ha känslor av 

ensamhet, både gällande sin livssituation och i hemmets vardag. Alwin (2008) beskriver att syskonen 

kan bära på en sorg. Att de sörjer över att syskonen har det jobbigt, över familjens situation och att så 

få människor förstår hur det är som familj att leva med ett barn som har en funktionsnedsättning. 

Blomgren (2010) kallar det för ’den försvunna sorglösheten’ och beskriver att det handlar om att 

syskonen inte vet hur det är att vara bekymmersfri. Sorgen över syskonets funktionsnedsättning kan 

växa med tiden, när man förstår vidden av situationen och inser att det är mycket saker syskonet gått 

miste om. Resultatet av studien visar att syskonet var väldigt efterlängtat av flera av informanterna, 

men för vissa försvann glädjen direkt och byttes ut mot ensamhet och sorg. Det är svårt att tänka sig 

hur det kändes för syskonen under den perioden; Att kanske inte få träffa sitt syskon alls, få ta i sitt 

syskon, pyssla om och krama sitt syskon. Att inte ens få besöka avdelningen på sjukhuset, utan se sitt 

syskon genom en glasruta utanför sjukhuset. Att gå ensam hemma och vänta på att föräldrarna ska 

komma hem, som när de är hemma är ledsna och inte har tid att umgås. Att börja städa och laga mat 

när man fortfarande är väldigt liten. När man tänker på hur verkligheten kunde se ut för dem, är det 

inte konstigt att de växte upp så snabbt, på gott och ont. Blomgren (2010) menar att man kan säga att 

det är en annorlunda familjesituation att leva i en familj där ett syskon har en funktionsnedsättning. 

När syskonen är unga reflekterar de kanske inte så mycket över det. Men ju äldre de blir, framförallt 

under tonåren när man vill vara som alla andra blir annorlundaskapet tydligare. Informanterna 

uttryckte en sorg över att aldrig haft eller kommer att ha en normal syskonrelation. De beskrev att de 

när de var yngre, kunde sakna syskonbråket som de kunde se hos sina kompisar. Deras syskon skulle 

aldrig komma in i deras rum och sno saker eller bråka med dem. Man kan också se att syskonens 

intressen påverkade relationen. I ett fall handlade det om att det skiljde många år emellan syskonen, så 

de var intresserade av helt olika saker, vilket gjorde att de inte hade något som de ville ta av varandra 

eller bråka om. I ett annat fall hade syskonen liknande intressen, men istället för att skapa bråk förde 

det dem närmare varandra och gjorde att de fick en stark relation.  

Renlund (2009) beskriver att barn skaffar sig kunskap bland annat genom att jämföra syskonet med sig 

själv och med andra syskon de känner. Informanterna hade olika erfarenheter kring sin tonårstid, men 

som stämmer överens med vad Blomgren (2010) beskriver. En av dem var nästan tonåring när hon 

upptäckte att syskonet var annorlunda. Denna upptäckt skedde när hon jämförde sig med sina 

kompisars syskon och började fundera kring varför hennes syster inte var som andra barn i samma 

ålder. Det var flera av informanterna som på grund av sina vänner blev varse om att de levde i en 

annorlunda familjesituation. Men när de var små reflekterade de inte särskilt över det. Alla syskon 

beskriver att de inte hade problem att ta hem kompisar under barndomen eller tonårstiden och samtliga 

talade på ett eller annat sätt om för sina vänner vad syskonet hade för funktionsnedsättning.  

Har de under sin barndom önskat och/eller blivit erbjudna stöd för att 

hantera sin syskonsituation och i så fall hur? 

Informanterna beskriver en besvikelse på det stöd de blev erbjudna, eller snarare bristen på stöd under 

sin barndom och tonårstid. Många hade en önskan om att få träffa andra syskon i liknande situationer, 

samt få möjligheten att samtala med yrkesprofessionella, som hade goda kunskaper om syskonets 

funktionsnedsättning. En del syskon valde att dra det tunga lasset själva, för att inte belasta någon 

annan med sina frågor och funderingar, eller för att de skämdes. Precis som informanterna beskriver 

Alwin (2008) att syskonen kan känna en önskan om att få träffa andra syskon i liknande situationer, att 
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prata med om sina upplevelser och tankar, för att känna sig mindre ensamma i sin situation. Både 

Blomgren (2010) och Alwin (2008) framhåller syskongrupper, för att syskonen ska kunna bearbeta sin 

livssituation.  I syskongruppen kan man prata om det man tycker är jobbigt utan att få dåligt samvete, 

då alla kan känna igen sig. Som syskon kan man i Stockholm vända sig till habiliteringen 

(www.habilitering.nu). Om habiliteringen inte erbjuder syskongrupper, så är det bra att de får vetskap 

om att behovet finns. Av fyra informanter var det bara en som blev erbjuden att gå i en syskongrupp, 

en av informanterna fick veta för ett år sedan att syskongrupper fanns överhuvudtaget. Informanten 

som blev erbjuden stöd i form av syskongrupp upplevde dock att det gjorde mer skada än nytta. 

Hennes bror hade omfattande omvårdnadsbehov medan de andra syskonen hade lättare 

funktionsnedsättningar i form av Downs syndrom, adhd och lätt utvecklingsstörning. När hon 

jämförde sig med de andra syskonen blev hennes bror plötsligt jättesjuk och hon hade svårt att 

identifiera sig med de andra i gruppen, så hon slutade gå. Blomgren (2010) rekommenderar även 

individuell terapi, då en terapeut kan föra samtal vidare på ett annat sätt än vad vänner kan. En av 

informanterna har i vuxen ålder uppsökt en terapeut och anser att det har hjälpt henne mycket. På 

grund av erfarenheterna från barndomen, som inte alltid bara är positiva kan det vara skönt att få prata 

med en utomstående professionell person, för att bearbeta upplevelser. Men det viktiga för syskonen 

var ändå inte att de hade en professionell person att vända sig till, utan det viktiga var att de hade 

någon person som de kunde vända sig till med sina ofta svåra tankar och känslor. Denna person skulle 

vara bra på att lyssna, visa att den alltid fanns där och som kunde komma med kloka råd om det 

behövdes.  

Har syskonens yrkesval påverkats av familjesituationen och i så fall på 

vilket sätt? 

På grund av familjesituationen och syskonets funktionsnedsättning, beskriver Alwin (2008) att många 

syskon blir experter på att läsa av kroppsspråk, om man exempelvis har ett syskon som inte kan prata. 

Man kan då istället läsa av ansiktsuttryck, blickar och kan tolka ljud och gester. Syskon utvecklar 

också intuition och en känsla för hur andra känner och mår. Visst har många syskon en del jobbiga 

erfarenheter från barndomen, men Alwin (2008) menar att de flesta syskon beskriver att de inte skulle 

vilja vara utan dem, för då skulle de inte vara de personer de är idag. Resultaten från min studie visar 

att tre av fyra informanter idag arbetar inom handikappomsorgen på något sätt. Många av dem har 

gjort det i flera år, vissa sedan sommarloven på högstadiet. Alla beskriver att de inte tror att de hade 

valt denna yrkesbana om inte deras syskon hade funnits. Resultatet av studien visar också att syskonen 

bär med sig flera goda egenskaper av sin syskonsituation, som kan ha påverkat dem i deras yrkesval. 

De intervjuade syskonen har genom sin livserfarenhet fått ovärderlig insikt och kunskap kring 

människor i allmänhet, de har lärt sig att acceptera dem som ses som annorlunda och har överlag en 

väldigt fin människosyn. Syskonen tror inte att de skulle vara de personer de är idag och känner en 

slags tacksamhet inför sina syskon. På grund av barndomen har de utvecklats till drivkraftiga och 

envisa individer, med stor empati och omtänksamhet. För dem är det viktigt att dem de arbetar med 

ska känna att de är likvärdiga och syskonen går efter begreppet ”jag behandlar andra som jag vill att 

mitt syskon ska bli behandlat”. 

Vad har syskonen för tankar och känslor kring framtiden, gällande sitt 

syskon? 

Den intressanta frågan är varför tre av fyra, 75 procent av informanterna, valt att arbeta inom 

handikappomsorgen. En av informanterna beskriver att hon ser sitt arbete som en slags förberedelse 

inför framtiden, för att kunna ta hand om sina syskon på bästa sätt. Kan det vara det, det handlar om? 
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Blomgren (2010) hävdar att nästan alla syskon i vuxen ålder är involverade i sina syskons liv. 

Blomgren (2010) beskriver också att många vuxna syskon återigen börjar få frågor och funderingar, 

såsom hur det kommer blir när föräldrarna går bort och om man då ska ta över ansvaret för sitt 

syskon? Blomgren (2010) menar att många syskon ser det som en del av livet att överta ansvaret för 

sitt syskon. Samtliga informanter i denna studie beskriver att det kommer vara de som tar över 

ansvaret för syskonet den dagen deras föräldrar inte lever eller orkar längre. Det är ingenting som de 

egentligen ser fram emot, men de ser det som en självklarhet, ett måste, för att syskonet ska få en bra 

framtid. Innan den dagen kommer beskriver Blomgren (2010) att syskonen ofta försöker hinna resa 

och göra saker som de kanske inte kommer att kunna göra på samma sätt senare. Man kan som syskon 

inte ersätta sina föräldrar och den tid föräldrarna lägger ner på syskonet, kanske man själv inte kan 

göra på grund av att man då har en egen familj att ta hand om (Blomgren, 2010). En av informanterna 

beskriver att hon funderar mycket på hur hennes liv kommer att se ut när dagen för att ta över ansvaret 

kommer. Hon tycker om att resa och vet inte om hon kommer att bo i Sverige då. Dessutom kommer 

hon med största sannolikhet ha en egen familj då och hon funderar mycket kring hur framtiden med 

egen familj och ansvar för syskonen kommer att se ut. Blomgren (2010) beskriver att det oftast är 

föräldrarna som ansvarar för syskonets ekonomi och allt runtomkring syskonet även om de flyttat 

hemifrån. För syskonen är det då av betydelse om man är flera syskon som kan dela det framtida 

ansvaret, om syskonet hunnit flytta hemifrån och om det praktiska är ordnat för framtiden. Av de fyra 

informanterna har två av syskonen flyttat hemifrån redan. Den ena bor i en satellitlägenhet och den 

andra bor ensam. Båda uttrycker en slags oro inför framtiden. För den ena informanten handlar oron 

om boendet och dess personal, som inte lyssnar på familjens önskemål. För den andra handlar det om 

avståndet dem emellan, då de bor över 50 mil ifrån varandra idag. För de informanter, vars syskon 

fortfarande bor hemma handlar oron om att syskonet ska hinna flytta hemifrån och ha tillvaron ordnad 

för sig innan de ska ta över ansvaret. De har också en oroskänsla över om det framtida boendet inte 

kommer att vara bra. Blomgren (2010) hävdar att det som anhörig är viktigt att veta att syskonet får 

sina behov tillgodosedda, man vill känna att syskonet har en betydelsefull tillvaro och att de inte 

känner sig ensamma (Blomgren, 2010). Frågan är om informanterna någonsin kommer att kunna 

släppa sitt ansvar gentemot syskonen? Eller om det är som både informanterna och litteraturen 

beskriver, ett livslångt ansvar? 

Kan man märka någon skillnad på informanternas berättelser beroende 

på vad syskonet har för funktionsnedsättning? 

Man kan se en skillnad i informanternas berättelser och upplevelser, gällande ansvaret, beroende på 

vad syskonet har för funktionsnedsättning, samt om de är yngre eller äldre än sitt syskon. För de 

informanter vars syskon sitter i rullstol och har mer omvårdnadsbehov, upplever jag att ansvaret varit 

tyngre än för de informanter vars syskon har en mer utåt sett osynlig funktionsnedsättning. Det ökade 

omvårdnadsbehovet gjorde att syskonen tog ett större ansvar för syskonets omvårdnad och avsatte tid 

så att föräldrarna skulle få avlastning, genom att vara assistent, avlösare eller kontaktperson. Om 

funktionsnedsättningen däremot var mer osynlig utåt, upplevde en av informanterna att hennes 

föräldrar förnekade att något var fel och att det var hon som tog ansvar för att utredning gjordes.  

Gällande syskonens kamratrelationer under barndomen och tonårstiden kan man också märka en 

skillnad beroende på vad syskonet har för funktionsnedsättning. För två av informanterna vars syskon 

har en mer osynlig funktionsnedsättning utåt sett, påverkades inte kamratrelationen märkbart. Alla 

deras vänner visste om att deras syskon var annorlunda, men båda två uttrycker att det inte var 

någonting som deras vänner brydde sig om. De andra två informanterna, vars syskon har en mer 

fysiskt märkbar funktionsnedsättning, beskrev en annan bild. En av dem beskrev att hon hade vänner 
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som inte ville komma hem till henne på grund av att de tyckte hennes syster såg äcklig ut, eller 

tuggade äckligt. Den andra beskrev att vänner kanske var avvaktande då hennes bror pratade konstigt. 

Detta fick till följd att de blev oerhört duktiga på att välja ut sina vänner. De såg till att de hade lärt 

känna vännerna innan de fick komma hem till dem, samt att de hade en acceptans gentemot syskonets 

funktionsnedsättning. Accepterade de inte syskonet, så var vänskapen skadad eller till och med över. 

8. Avslutande kommentarer 

I denna studie har jag med hjälp av bakgrund, försökt skapa en helhetsbild om hur samhället har sett ut 

och ser ut idag, för människor med funktionsnedsättning samt hur människor med 

funktionsnedsättning blivit behandlade genom historien i Sverige. Jag ville också förmedla hur en 

familjs medlemmar upplever sin situation när ett barn i en familj har en funktionsnedsättning. Fokus 

har legat på föräldrar samt studiens syfte, nämligen syskonens upplevelser och tankar. 

Studiens resultat är både omfattande och innehållsrikt. I det stora hela var alla syskon positiva kring de 

erfarenheter de bär med sig i livet. Informanterna har från en tidig ålder varit engagerade och tagit 

stort ansvar både i sitt syskons liv liksom i familjens dagliga rutiner. Av fyra informanter arbetar idag 

tre av dem inom handikappomsorgen på något sätt, vilket samtliga tror beror på att deras syskon har en 

funktionsnedsättning. När informanterna tänker kring hur framtiden kommer att se ut, säger samtliga 

att det kommer vara de som tar över ansvaret efter föräldrarna, vilket väcker starka känslor och 

funderingar. 

Gällande fortsatta studier, skulle jag gärna se vidare studier kring de små syskonen, som är i 

förskoleåldern och hur man kan stödja dem. Jag skulle också gärna se vidare studier gällande vuxna 

syskon och deras tankar om framtiden och eventuellt grundligare studier gällande yrkesval, då det i 

uppsatsen framgått att det är ganska vanligt att man börjar arbeta inom handikappomsorgen på något 

sätt om man har ett syskon med en funktionsnedsättning.  Eventuellt kan man gå ytterliggare ett steg 

och utveckla forskning kring hur anhöriga runtomkring en familj som har ett barn med 

funktionsnedsättning upplever situationen. 
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 

Dåtid, Barndom: 

Tankar/känslor kring uppväxt. Barndom/ungdomstid 

Familjesituation 

Kamrat och kärleksrelationer 

Minns de när de insåg att syskonet inte var som andra 

Starka minnen 

Stödinsatser under barndomen 

 

Nutid 

Relationen till syskonet 

Relationen till föräldrar 

Bor syskonet hemma eller har han/hon flyttat? Hur känns/kändes det? 

Yrkesval 

 

Framtid 

Yrkesval, tankar om yrke i framtiden 

Orosmoment 

Hur de ser på framtiden gällande sig själva och syskonet? 

Ansvar 

Har syskonet format dem som människa, positiva/negativa egenskaper 
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