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Abstract 

The aim of this study has been to investigate whether people with siblings that have 

disability have been personally affected when making choices about their studies and 

careers based on their upbringing with their siblings. The method chosen was qualitative 

data and consists of six interviews with people who are familiar with the chosen 

problem area. In conclusion, our results do not show a link between choices of study in 

relation to the sibling's disabilities. However a link was found between career choices, 

many choose to work in the area of health and well-being. This link was also found in 

literature we have researched, people living with disabled siblings have chosen careers 

and jobs within health and well-being. 
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Syftet med studien har varit att undersöka om personer till syskon med 

funktionsnedsättning påverkats i sina studie- och yrkesval på grund av sin uppväxt med 

hemmavarande syskon. Metodvalet har haft en kvalitativ ansats och bestått av sex 

intervjuer med personer som är väl insatta i valt problemområde. Det har framkommit i 

slutsatsen att inget samband har kunnat urskiljats i den egna studien när det handlar om 

personernas val av utbildning gentemot betydelsen av syskonens funktionsnedsättning. 

Däremot har ett samband kunnat urskiljas när det berör yrkesvalet, då de arbetat, arbetar 

idag respektive önskar arbeta i framtiden inom vård och omsorgsyrken. Ett samband 

kan även ses i den litteratur och forskning vi tagit del av, att personerna ofta valt yrken 

inom just vård och omsorg.  
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1. Inledning 

 

Människors val av vad de ska studera och sedan arbeta med kan tänkas påverkas av hur 

familjesituationen har sett ut under uppväxten. Vi har kommit att intressera oss för 

sådana uppväxtvillkor och särskilt syskonrelationens betydelse. Ett syskon med 

funktionsnedsättning kan i sin tur ge ytterligare villkor för studie- och yrkesval och det 

är i det antagandet och intresset som den här uppsatsen börjar. Det sägs ofta att olika 

grupper av människor har olika gemensamma nämnare, såsom individer med olika 

diagnoser, akademiker kontra icke akademiker och till exempel var man befinner sig i 

en syskonskara äldst eller yngst (Schönbeck, 2008), vi kan även föreställa oss att detta 

kan gälla om man är uppvuxen tillsammans med ett eller flera syskon med 

funktionsnedsättning.  

Det handlar inte i det här sammanhanget om att dra alla över en kam, utan mer om att 

hitta några gemensamma nämnare inom gruppen. Alla är vi individer med våra egna 

unika särdrag, som i sin tur kan tänkas påverka omgivningen, men även inom olika 

grupper föreställer vi oss att det finns gemensamma kännetecken. Det första fröet till 

denna studie såddes när den ena av oss en dag lyssnade på ett radioprogram som 

handlade om hur det kan vara att växa upp med syskon med funktionsnedsättningar 
1
 . 

Frågan ställdes då till den presumtiva uppsatspartnern om intresse skulle finnas att göra 

ett arbete inom temat. Intresset visade sig vara stort då hon även är förälder till två 

tonårsbarn, varav den ena har funktionsnedsättning. Detta blev början till den här 

studien. Frågor och diskussioner uppstod genast kring ämnet; påverkas dessa personer i 

sina studie- och yrkesval på grund av sin uppväxt och om så skulle vara fallet blev vi 

nyfikna. Skulle det kunna innebära att personerna som vuxit upp med syskon med 

funktionsnedsättningar dras till särskilda yrken? Då kom följdfrågan, om studier skulle 

påvisa samband med särskilda yrkesval, vad skulle detta kunna bero på? Att vara 

syskon till någon med funktionsnedsättning skulle för många personer kunna ses som en 

tillgång kanske. En fråga vi ställer oss är om personerna kan tänkas dras till vissa 

utbildningar och yrken på grund utav sin uppväxt. En tanke vi utgår ifrån är i alla fall att 

                                                      
1
 http://urplay.se/search?searchfield=barnaministeriet  
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ha ett syskon med funktionsnedsättning kan ha betydelse för studie- och yrkesval på ett 

eller annat sätt och det är detta tema vi vill säga något om i denna uppsats.  

 

1.1 Problemområde 

 

Människor gör studie- och yrkesval utifrån olika faktorer, där en viktig sådan är den 

familjebakgrund man har (Dellve, 2009). Förutom föräldrars utbildning, klass, etnicitet 

och andra tillhörigheter kan också familjemedlemmars funktionalitet ha betydelse, t.ex. 

kan eventuellt ett syskon med funktionsnedsättning ha betydelse för studie- och 

yrkesvalen. Vi är medvetna om att individer med funktionsnedsättningar är en vitt 

spridd grupp, liksom det inom en och samma diagnos är vida spridningar beträffande 

hur omfattande diagnosen är, vissa har små nedsättningar medan somliga har mer 

omfattande. Vår intention är att studera hur personer som vuxit upp med hemmavarande 

syskon med mera märkbara/ omfattande funktionsnedsättningar ser på hur detta 

eventuellt haft betydelse för deras egna studie- och yrkesval. Vi tar för troligt och det 

utgör därmed en utgångspunkt att familjebakgrund, och specifikt erfarenheten av 

funktionsnedsättning, kan ha betydelse för studie- och yrkesvalen. 

 

 

1.2 Förförståelse 

 

Vi har själva inga egna syskon med funktionsnedsättningar, dock är en av oss förälder 

till två tonåringar, varav den ena har en funktionsnedsättning (rörelsehindrad) 
2
 . 

Samtliga intervjupersoner är storasyskon, vilket skulle kunna inverka på den rollen man 

tar på sig som syskon, oavsett funktionsnedsättningar eller inte (Schönbeck, 2008). Vi 

tror också att syskonskapet kan påverkas och bli annorlunda om man växer upp med 

syskon med funktionsnedsättningar, vilket visar att vi har förutfattade meningar om hur 

det är att växa upp med syskon med funktionsnedsättningar. I analysen kommer vi vara 

objektiva i möjligaste mån, samt försöka vara opåverkade av våra förutfattade 

meningar. Vi förstår att omfattningen är spridd bland olika funktionsnedsättningar och 

                                                      
2
 http://www.habilitering.nu/gn/opencms/web/HAB/_Subwebbar/hc_haninge/index.html 
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att familjerna självfallet påverkas olika beroende på vilka funktionsnedsättning det 

handlar om samt graden av funktionsnedsättningar. Ur studie- och 

yrkesvägledarperspektivet ser vi nyttan med studien genom en ökning av förståelsen för 

varför man gör olika studie- och yrkesval, och därmed bättre kunna vara uppmärksam 

på de eventuella problem eller hinder som kan förekomma. Denna förståelse hoppas vi 

även kan leda till bättre hjälp vid studie- och yrkesvägledningssamtal.  

1.3 Syfte 

Syftet för denna studie är att belysa hur en uppväxt med hemmavarande syskon med 

funktionsnedsättningar skulle kunna få för betydelse för studie- och yrkesvalen.  

1.4 Forskningsfrågor 

 

* På vilket sätt kan intervjupersonernas syskons funktionsnedsättningar haft betydelse i 

deras val av utbildning? 

* På vilket sätt kan intervjupersonernas syskons funktionsnedsättningar ha spelat in i 

valet av deras yrke?  

1.5 Avgränsningar och kunskapssyn 
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Studien fokuserar på hur personer med syskon med funktionsnedsättningar beskriver 

betydelsen av sina uppväxtvillkor vid studie- och yrkesvalen. Fokus har bland annat 

legat på att skildra i vilken mån personerna själva tror eller tycker de blivit påverkade 

och på vilket sätt.  

 

En utgångspunkt för studien är att meningsutbyten och kommunikation är väsentliga 

och där det innebär att det alltid finns olika kopplingar till hur studie- och yrkesval får 

form för olika individer. Människan förstås genom detta som en komplex social varelse, 

med bland annat påverkan från uppväxtmiljön. Målet att skapa kunskap om de olika 

förutsättningar som finns gör att relativt komplexa innebörder söks, något som kräver 

ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

1.6 Begrepp  

Termen person kommer att användas i texten som följer, vilket avser personer som har 

syskon med funktionsnedsättningar. Istället för de olika diagnoser som syskonen har 

diagnostiserats med använder vi begreppet funktionsnedsättningar. Begreppet har valts i 

samråd med Socialstyrelsen där begreppet funktionsnedsättning förordas. Vi har valt att 

använda oss av deras definition, som är den senaste, där man med begreppet 

funktionsnedsättning menar nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen kan vara av bestående eller övergående 

natur. När man talar om begreppet funktionshinder menar man i dag en begränsning 

eller förlust av möjligheter att delta i samhället på samma villkor som andra 

medborgare. Funktionshinder beskriver alltså mötet mellan människor med 

funktionsnedsättning och omgivningen 
3
. 

 

 Ordet diagnos har för övrigt sitt ursprung i grekiskan. Dia betyder genom och gnosis 

kunskap, diagnos betyder alltså att man genomskådat någonting och fått kunskap om 

                                                      
3http://www.socialstyrelsen.se/   

http://www.socialstyrelsen.se/
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dess innebörd 
4
. ”I sökandet efter vem man är – eller en identitet – kan ibland en 

diagnos utgöra ett slags svar” (Hallerstedt, 2009:21).   

                                                      
4
 http://www.multipelskleros.nu/sv-SE/MS-I-FOKUS/Om-MS/Hur-staller-man-diagnosen.aspx 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet redogör vi för de informationskällor som sedan tillsammans med våra 

intervjusvar ligger till grund för examensarbetets tema. Vi kommer även redogöra för  

Gottfredsons teori (Brown, 2002) samt CIP-teorin (Brown, 2002) och göra en koppling 

till dessa teorier för att klargöra grunden till varför personerna gör sina val. 

Litteratursökning har gjorts via databaserna Libris, PubMed och SveMed+. Vi sökte på 

orden disabled siblings, disabled children, disabilities, education, career choice, syskon 

med funktionsnedsättning, funktionshindrade syskon, annorlunda syskon, 

syskonrelation, syskonskap och funktionsnedsättning. Sökningar på Google har även 

tillämpats för att inhämta relevant information inom ämnesområdet. 

 

Litteraturgenomgångens fokus har legat på syskon till funktionsnedsatta och deras 

studie- och yrkesval. Kvalitativa studier har genomförts. Då det finns förhållandevis få 

studier i ämnet, finns knappa möjligheter att endast innefatta studier med riktigt hög 

kvalitet. Litteraturstudier visar att man framförallt har studerat hur personerna mår och 

hur de fungerar tillsammans med sina syskon med funktionsnedsättning (Dellve, 2009). 

Försök att hitta lämplig litteratur har gjorts på Kungliga biblioteket, 

Hjälpmedelsinstitutet, Kibblabb på Karolinska Institutets universitetsbibliotek. Vi sökte 

därefter MeSH-termer; som underlättar vid sökning inom specifika områden (MeSH 

som står för Medical Subject Headings, medicinska ämnesrubriker). Även sökningar på 

Google Scholar genomfördes. 

2.1 Anknytande forskning och litteratur 

 

Det behöver inte alltid vara särskilt betungande att ha en ”annorlunda” bror eller syster, 

det är också berikande (Bakk & Grunewald, 1998). 
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Det finns förhållandevis lite forskning om familjer med barn med 

funktionsnedsättningar, ännu mindre om deras syskons situation, som inte alls är lika 

uppmärksammad som föräldrarnas (Granat m.fl, 2008). I Granats studie rör det sig om 

personer med syskon med ADHD, autismspektrumstörningar, rörelsehinder inklusive 

flerfunktionsnedsättning och utvecklingsstörning som deltagit. På senare år har föräldrar 

alltmer efterfrågat råd och stöd även till syskonen (Granat m. fl, 2008). När vi gjort en 

kort sammanfattning av litteraturen som berör personer i familjer till syskon med 

funktionsnedsättningar har hittills mestadels beskrivande undersökningar gjorts det vill 

säga studier om hur syskonen i familjer med barn med funktionsnedsättningar mår. 

Familjer med barn med funktionsnedsättningar har oftare en utsatt situation än andra 

barnfamiljer, det gäller även syskonen. Studier om funktionsnedsättningar inom 

familjen har oftast handlat om föräldrarna, i synnerhet om mammornas situation (Granat 

m. fl, 2008).  

 

Även om goda förutsättningar och god kunskap ofta är gynnande för personernas trivsel 

har i de flesta studierna, föräldrar tillfrågats eller eventuellt lärarna om hur personerna 

med syskon med funktionsnedsättning har det. Mera sällan tillfrågas vederbörande 

själva (Dellve, 2005). 

 

I Dellves (2009) avhandling ”Jag finns också”, kan man läsa att det finns förhållandevis 

lite forskning om personer med syskon med funktionsnedsättning, om deras 

livssituation och om vilka konsekvenser för dem som kan uppstå. Den huvudsakliga 

frågan vid studierna har varit om den stress som kan finnas i familjerna, har påverkat 

personerna på ett negativt sätt. Resultat från flera studier visar att de har något ökad risk 

för problem gällande ängslighet och depression, även när det handlar om 

skolprestationen, jämfört med andra jämnåriga. Kunskap och goda villkor hemma kan 

vara stödjande för personernas välbefinnande och tillgodogörande. ”Därför är det 

betydelsfullt att föräldrar och professionella har en kunskap och medvetenhet om 

personer med syskon med funktionsnedsättningar och deras livssituation” (Dellve, 

2009). 
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Många personer med syskon med funktionsnedsättningar engagerar sig i syskonens 

vardagliga sysselsättningar (Rimmerman, 2001). De kan dels vara engagerade i olika 

handikapporganisationer som syskonen är med i, och dels i själva hjälpandet av sitt 

syskon (Norén & Sommarström, 1991, Titelman, 1990). Det är vanligt att personen 

väljer ett yrke inom vård och omsorg (Bakk & Grunewald, 1998; Gustavson & 

Molander, 1995). Medverkande syskon i Blomgrens bok berättar om att de erfarenheter 

de fått med sig har ofta bidragit till att de blivit tålmodiga, mognar tidigare och har 

förståelse för andra människor (Blomgren, 2010). Yrkesval som handlar om vårdande 

arbeten och även inom undervisningsområdet är vanligt bland personerna (Tideman, 

1996).  

 

Många av personerna får med sig erfarenheter som andra barn aldrig får, de får lära sig 

mycket om olika hjälpmedel, behandlingar och träning. Därför kanske det är helt 

naturligt att många blir arbetsterapeuter och sjukgymnaster, likaväl som de som är 

flerspråkiga ofta blir tolkar. Man nyttjar det man tilldelats (Blom & Sjöberg, 1996). I 

boken skildras även om flera personer som vuxit upp med döva syskon som utbildat sig 

till tolk. Medan en annan person med syskon med funktionsnedsättningar säger att hon 

läser idéhistoria och juridik och har jobbat på servicehus i flera år, men vill inte jobba 

inom handikappomsorgen. En person som vuxit upp med en lillebror med 

funktionsnedsättning berättar att hon som barn nog kände sig lite tyngd av ansvaret över 

sin lillebror. I vuxen ålder har hon förstått att hon tyckte det var jobbigt att hennes 

mormor alltid sa  – du hjälper väl till med Erik? Hon har blivit en person som ordnar 

saker och ting, och hjälper andra, idag arbetar hon som socialpedagog (Blom & Sjöberg, 

1991). 

 

Alla syskonrelationer ser olika ut i alla familjer, men vi vet att syskon påverkar varandra 

mycket starkt, med eller utan funktionsnedsättning. I ”Syskonskap och handikapp” 

(Norén & Sommarström, 1991) där syskonen hade olika funktionsnedsättningar, såsom 

Downs syndrom, cp-skador samt utvecklingsstörningar, skriver man att i jämförelse 

med jämnåriga är personer med syskon med funktionsnedsättningar ofta starkt bundna 

till sina familjer, men även att de personer som de har mött, var alla engagerade i 

omvårdnaden av sina syskon, de var till och med ibland anställda som vårdare eller 

kontaktpersoner.  
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I boken ”Annorlunda syskon” (Blomgren, 2010), står att personer med syskon med 

funktionsnedsättningar delar ofta känslan av att känna sig äldre än de är i jämförelse 

med sina jämnåriga kamrater. De funktionsnedsättningar som tas upp i Blomgrens bok 

är Asperger, utvecklingsstörning, flerfunktionsnedsättningar samt cp-skador. En av 

informanterna i ”Annorlunda syskon” (Blomgren, 2010) berättar att hon önskat att 

föräldrarna uppmuntrat henne mer när det gällde skolarbetet, då hon ansåg att hon 

kunnat prestera bättre än hon gjorde. Det kan vara svårt att bli vuxen och att det inte 

bara handlar om att vara ”duktig” och klara sig själv. Att det även innebär att våga be 

om hjälp och våga fråga om hjälp när man behöver det. Man ska välja utbildning, yrke, 

partner med mera som hon säger.   

Resultatet av en uppväxt med mycket ansvar blir ofta självständighet och bra 

självkänsla. Särskilt hos flickorna blir ”den duktiga flickan” lätt ett dominerande 

karaktärsdrag, som sedan i vuxenlivet kan övergå till en känsla av att aldrig vara duktig 

nog, prestationsångest (Blomgren, 2010).  

Rent generellt kan man även skönja att ansvarskänsla och lojalitet oftast finns 

automatiskt hos personer som vuxit upp med hemmavarande syskon med 

funktionsnedsättningar. De känner ofta en stark lojalitet till sina föräldrar och en vilja att 

hjälpa till och avlasta (Blomgren, 2010).  Man kan även läsa i boken om att den 

empatiska förmågan utvecklas oftast tidigare hos dessa personer. Det kan lätt bli att de 

blir ”hobbypsykologer”, när man har ett stort hjärta och vill finnas för alla (Blomgren, 

2010:95). 

 

Något som de flesta personerna framstår ha gemensamt är att de är mer självständiga än 

sina jämnåriga. Man brukar tala om olika aspekter av självständighet: För det första, 

emotionell självständighet, både gentemot sina föräldrar samt andra nära relationer. För 

det andra, handlings- och beslutsförmågan och för det tredje och den sista aspekten talar 

man om värderingsmässig autonomi som innebär att man kan utveckla politiska, 

religiösa och moraliska normer som är giltiga (Hwang & Nilsson, 1995).  

Många personer med syskon med funktionsnedsättningar väljer yrke inom omsorg eller 

inom sociologi, för att kunna använda sina positiva erfarenheter, där de blivit duktiga på 

att planera och organisera. En av informanterna i Blomgren (2010) berättar att hon har 

formats väldigt mycket av att ha syskon med funktionsnedsättningar, hon skulle inte 

vara den människa hon är idag, och hon hade inte haft sitt arbete som arbetsterapeut 
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annars. ”Istället för att se svårigheterna så ser man möjligheterna”, (Blomgren, 2010:96) 

som hon berättar.  

  

En annan informant i Blomgrens studie säger: ”Jag lever i en väldigt akademisk värld i 

mitt arbete som arkeolog. Det går ut på att vara kritisk i sitt tänkande, och det kan jag 

tycka är jobbigt och löjligt ibland. Jag tänker att det finns viktigare saker att bli upprörd 

över” (Blomgren, 2010:100).   

 

En ytterligare informant (Blomgren, 2010) berättar om när hon pluggade inför sin 

studentexamen fick systern ständiga vredesutbrott, som påverkade henne och 

föräldrarna mycket eftersom det var dem hon skrek och bråkade med. En av 

informanterna berättar att han säkerligen har formats av sin uppväxt och påverkats till 

den han är, idag läser han till läkare. En person berättar om när hon träffade en lärare 

från skoltiden, som berättade att hon då sagt att hon önskat att hon fått mera tid hemma 

under sina skolår och att hon upplevde det som ingen tyckte om henne. Hon berättar 

vidare om hur hon kände sig utanför sin familj då allt kretsade runt hennes syskon med 

funktionsnedsättning (Blomgren, 2010). 

I en annan studie av Jejlid (2008) berättar en informant med en bror med 

funktionsnedsättning, att studierna inte var så viktiga i grundskolan, men att det på 

gymnasiet blev annorlunda, då prestationerna mättes på ett helt annat sätt. Och för 

henne kändes det då extra viktigt att prestera, att visa att hon var intelligent och låg 

steget före, till skillnad mot en del andra. Hon upplevde det som att de andra hade rätt 

att slöa till eller inte förstå, men att hon själv måste ha legitima bevis för att visa upp sin 

egen duglighet. Det blev som en fixering hos henne att kunna visa upp bra betyg, svart 

på vitt.  

 

Att växa upp med syskon med funktionsnedsättningar, innebär särskilda omständigheter 

som att barnet dels utvecklar tolerans mot avvikelser, men också en förmåga att läsa av 

reaktioner från omgivningen och att även tillmötesgå dessa på ett lämpligt sätt. Detta 

gäller särskilt personer med syskon med utvecklingsstörning. Följaktligen visar många 

forskningsresultat på att personer med syskon med funktionsnedsättningar bättre klarar 

att samverka än andra barn i samma åldrar.  Efter olika efterforskningar som gjorts har 

man kunnat konstatera att personer med syskon med funktionsnedsättningar ofta tar 
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rollen som lärare, ledare eller vårdare även då dessa är yngre. Även om det inte är 

vetenskapligt bevisat, har spekulationer gjorts kring föreställningen att personerna med 

sin tolerans och empati samt goda sociala kompetens, vid sitt yrkesval skulle ha särskild 

preferens när det gäller yrken inom undervisning och vård (Tideman, 2000).  

2.2 Teoretisk referensram 

Gottfredson är en amerikansk sociolog som i sin teori förklarar ungdomars strävan att 

skapa sina egna karriärer och hur begränsningar och kompromisser påverkar deras olika 

val. Gottfredson (Brown, 2002) anser att individens utveckling av karriärvalet styrs av 

behovet att leva upp till sin självbild. I självbilden ingår olika faktorer såsom 

könstillhörighet, social status, värderingar och sin egen förmåga. Här handlar det även 

om de värderingar i den familjerelation man vuxit upp i. Således kan vi se en eventuell 

koppling till att agera vårdande i hemmet till att formas in i en tro att man vill arbeta 

med något vårdande (Brown, 2002). Inom behaviorismen talar man om att människan är 

passiv och styrs helt av sin miljö. Alltså att man formas av sin miljö till det man blir 

(Hwang & Nilsson, 1995). 

 

Vuxna och barn kategoriserar yrken och yrkesområden på olika sätt utifrån deras egna 

föreställningar kring kön, klass, och etnicitet. I begränsningsprocessen väljer människor 

bort alternativ som inte stämmer överens med det sociala rum som de befinner sig i. 

Människor begränsar sig i första hand efter sitt kön, i andra hand efter sin sociala 

ställning och till sist via sin personlighet och intressen. Med det menar Gottfredson att 

här väljer människan hellre ett arbete med låg status framför att gå emot sin självbild och 

sin könstillhörighet. Andra faktorer som även påverkar är ekonomi, familjesituation och 

den geografiska möjligheten till utbildning och arbete.  

 

När människor väljer bort oacceptabla alternativ övergår det till en kompromissprocess 

där individen ibland överger sina mest åtråvärda val till hur verkligheten ser ut. 

Individen anpassar sig sämst till kompromisser som innebär att de i sitt val av arbete 
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bryter mot traditionella könsmönster. Gottfredson tar även upp studie- och 

yrkesvägledarens roll i sin teori, och menar att vägledning oftast sker under 

begränsningsprocessen. För att människan ska komma fram till ett genomtänkt beslut 

ska studie- och yrkesvägledaren hjälpa människan att fokusera på intresse, värderingar 

och se de olika möjligheter man har. Enligt Gottfredson är vägledningens uppgift viktig 

då individen behöver få en ökad inblick om sina möjligheter och hinder, för att kunna se 

realistiska val som de eventuellt har kompromissat bort i begränsningsprocessen. 

Begränsningsprocessen hjälper till att forma kartan; den processen där ungdomar 

begränsar sin sociala zon av acceptabla yrken. Kompromisser görs ju närmare individen 

kommer ett val; processen där de ger upp sina drömyrken för mindre önskvärda yrken 

som de dock ser som mer tillgängliga. Utveckling av självet är processen där de formar 

och lär känna sig själva, sina behov och värderingar. Detta ser vi som viktiga faktorer att 

tänka på vid studie- och yrkesval, till exempel då personen har syskon med 

funktionsnedsättning.  

Den relation som ofta varar längst i livet, är syskonrelationen. Redan i tidig ålder kan 

relationen med syskonen vara grunden för hur deras framtida relationer kan komma att 

se ut, och likaså då det handlar om deras studie- och yrkesval. Gottfredsons teori 

(Brown, 2002) handlar om hur barn och ungdomar väljer sin väg i karriären. Det 

handlar om hur barn utvecklar och förändrar sitt sätt att tänka, deras egenskaper 

utvecklas mest genom de dagliga erfarenheter som de stöter på i den värld de har 

omkring sig. Gottfredson menar att barn redan tidigt bildar sig uppfattningar om olika 

yrken, där de utvecklar en kognitiv karta med tänkbara yrkesval i framtiden. För att 

människor ska få en bra grund i sina studie- och yrkesval är det viktigt att människor 

har en förståelse för hur, vad och varför man gör sina val, det handlar om att man 

behöver självkännedom och yrkeskunnighet som är hämtat från CIP- teorin (Brown, 

2002), men grundtankarna kommer från Parsons teori, som inriktas på en tolkning av 

människans handlande. Hans ursprungliga teori handlar om ett samspel och hur ett 

system fungerar, ett system kan innebära en hel nation, företag eller en familj som ska 

förhålla sig och anpassa sig till omvärlden och för att uppnå dessa mål krävs ett 

samarbete i varje system.  

Gottfredson menar att yrkesvalet är ett sätt att hitta en offentlig social identitet, och att 

tillhöra en viss grupp. Många unga väljer bort yrken på grund av okunskap och att det är 
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något främmande i deras egen familjebakgrund. Detta skulle kunna förhindras om 

studie- och yrkesvägledarna lyfte informationen runt yrken och studier från en neutral 

grund som blev nåbar för alla personer oavsett bakgrund. Studie- och yrkesvägledaren 

bör också hjälpa människor att plocka bort hinder för valen.  

CIP-teorin (Cognitive Information Process) handlar om hur studie- och yrkesvägledaren 

kan visa hur den sökande kan bli mer självständig och effektiv i sitt beslutsfattande, och 

göra ett välgrundat val. Utgångspunkten är att det behövs självkännedom och 

yrkeskunskap. Det är också viktigt att veta vad, hur och varför man väljer som man gör. 

Det är det kognitiva som framhålls inom CIP-teorin, men man menar också att 

beslutsfattande kring karriärvägar består av en samverkan mellan kognitva och 

känslomässiga processer. Teorin har en modell som en pyramid av ”informations 

bearbetnings domän”, med tre hierarkiska nivåer. Självkännedom och yrkeskunnighet 

finns i botten av pyramiden och kan ses som kunskapsdomän. Nästa steg är generic 

information processing skill (CASVE), som är ett beslutsfattande färdighetsdomän. På 

toppen finns metakognitiv som är ett processutövande domän. (Bild 1) 

 

 

Bild 1. 
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I botten av pyramiden finns människans kunskap om studier och yrken som till viss del 

har formats utifrån barndomen och som kan ses som en koppling till kunskapen om oss 

själva och vår kontakt med ett yrke. I botten av pyramiden finns även kunskapen om oss 

själva där värderingar, intressen och förmågor formats. Den kunskap vi har, och samlar 

på oss under livet förändras hela tiden genom att nya erfarenheter tillkommer.  

I Lpo94 kan man känna igen en del av antagandena i teorin. Enligt Lpo94 ska alla 

individer finna sin egenart, få en trygg identitet och få förmågan att förstå och leva sig 

in i andras situationer. Undervisningen ska anpassas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Eleverna ska också få konkreta erfarenheter som kan ha betydelse för 

fortsatta val.  
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3. Metod  

En kvalitativ metod har använts då vi sökt individernas egna upplevelser och hur 

personerna tänker och tycker. Orsaken till att kvalitativ metod användes istället för 

kvantitativ var att en sådan möjliggör att få fram beskrivningar av individernas 

erfarenheter och upplevelser. Som datainsamlingsmetod användes halvstrukturerade 

intervjuer där individernas egen skildring stod i fokus för att få fram bästa resultat. 

Genom intervjuerna stod samtalet med personerna om deras egna upplevelser i fokus 

och vi har i den kvalitativa analysen sökt de betydelser ett syskon med 

funktionsnedsättningar kan ge valet av studier och yrke.  

3.1 Urval & beskrivning av materialet 

De personer som intervjuats har alla vuxit upp med syskon med någon funktions-

nedsättning.  En avgränsning har gjorts till att funktionsnedsättning här handlar om 

något mer omfattande begränsning i livet än lättare läs- och skrivsvårigheter. För att 

skydda informanternas konfidentialitet i denna studie, kommer ingen specifik 

redogörelse över de olika funktionsnedsättningar  som syskonen har, redogöras för i 

studien. Fokus ligger på personerna som har syskon med funktionsnedsättningar, och 

inte funktionsnedsättningen i sig, som dock är större än tal-, syn- eller hörselfel. 

Informanterna är 17 till 45 år gamla. Deltagarna bestod av tre män och tre kvinnor och 

samtliga intervjupersoner visade sig vara storasyskon. Föreningen som kontaktades har 

funnits i femton år och har inte haft samarbete med kommunen i mer än ett år när det 

omfattar barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. De barn och ungdomar 

som medverkar i klubben har inte alla en erfarenhet av syskon med 

funktionsnedsättningar. De olika funktionsnedsättningar som kan förekomma i 

föreningen är autism, Asperger, ADHD, lindrig utvecklingsstörning samt cp-skador. 
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Det föreningsmedlemmarna har gemensamt är inte att de har funktionsnedsättningar 

utan att de är medlemmar i föreningen. Ett mindre antal av dem har 

funktionsnedsättningar, en del av dem är även syskon med varandra, med eller utan 

funktionsnedsättning.  

3.2 Genomförande  

 

En förening som bland annat har medlemmar med barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar valdes ut för att se om det fanns några som var intresserade att 

delta i undersökningen. Ett mail skickades ut till ett antal berörda (se bilaga 1). Fem av 

dem tackade ja och en ytterligare person med syskon med funktionsnedsättningar, 

utanför föreningen, hörde talas om den planerade studien och erbjöd sig att ställa upp. 

De sex som ville delta kontaktade sedan oss, och tid för intervju bestämdes. Innan 

personerna intervjuades informerades de om vad intervjuerna skulle nyttjas till och hur 

dessa svar skulle förvaras samt vad anledningen till detta examensarbete var. Målsman 

tillfrågades även där en informant var under 18 år. 

Intervjuerna genomfördes hemma hos en av intervjuarna och spelades in och 

transkriberades sedan. En avstämning gjordes över adekvata svar som sedan valdes ut i 

överensstämmelse med forskningsfrågorna samt utifrån studiens syfte, d.v.s. hur 

informanterna såg på sina studie- och yrkesval.   

3.3 Datainsamling & bearbetning 

 

Datainsamlingen utfördes genom sex individuella intervjuer, där båda intervjuarna 

deltog vid fem av dessa. Intervjuerna tog omkring en timme att genomföra, och det var 

främst en som ställde frågorna. Den andra hjälpte till att förtydliga frågor där det 
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behövdes, vilket var lämpligt vid något tillfälle för att vidga perspektiven, 

omformulering eller fördjupning av frågorna. Båda önskade delta för att göra en 

avstämning efter varje intervju. Genom en kontinuerlig bearbetning av det insamlade 

materialet med kritisk noggrannhet, förväntades ett så sanningsenligt resultat som 

möjligt.   

 

3.4 Tillförlitlighet och giltighet 

 

Reliabiliteten är viktig. Men på samma gång kan äktheten ifrågasättas i princip i alla 

sorts källor, både skriftliga och muntliga. Reliabiliteten är även ett mått på om man vid 

liknande omständigheter får samma resultat, men vid olika tillfällen. Företeelser såsom 

den intervjuades dagsform och om något särskilt hänt i dennes liv vid intervjutillfället, 

kan påverka. Genom att dels ta del av relevant forskning och litteratur samt att noga 

tolka intervjuerna, har en sanningsriktig bild av personernas uppväxt försökt 

åstadkommas. En kontinuerlig bearbetning av det insamlade materialet har utförts med 

en kritisk noggrannhet, med en förväntan av en så tillfredställande grad av reliabilitet 

och validitet som möjligt. I några fall blev inte svaren som förväntades, detta kunde 

bero på att informanterna inte hade funderat över erfarenheten av att ha syskon med 

funktionsnedsättning. Kanske kunde det också ha sin grund i att informanterna inte ville 

delge oss den informationen. Trots detta har redovisningen framställts så grundligt och 

bokstavligt som möjligt i det som var relevant för studien. I realiteten förväntades inte 

några specifika svar, däremot förmodades att personerna skulle se en koppling mellan 

uppväxten och yrkesvalen ledsagare och personlig assistent, vilket inte alltid gjordes.  

 

Intervjumaterialet har även spelats in, för noggrann kontroll av svaren. Även 

intervjuarnas egen sinnestämning kan påverka intervjuresultatet (Hwang & Nilsson, 

1995). Eftersom det är människor som bemöts under intervjun måste man ha i åtanke att 

vederbörande kanske har varit med om något negativt eller positivt precis innan eller 
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har fått stressa till intervjun, därmed kan svaren påverkas. En intervju är känslig för 

formuleringar, förutfattade meningar som parterna kan ha om varandra och olika 

förväntningar. Likaså kan åsikter skilja sig från den ena dagen till den andra, sedan är 

inte minnet alltid felfritt hos intervjupersonerna (Hwang & Nilsson, 1995). Det kan 

också finnas grupper av ungdomar som är svårare att intervjua därför att deras sociala 

situation är för problematisk eller för att forskaren uppfattar att frågorna är för känsliga 

att ta upp. Dock är ungdomar (vilket flertalet av de intervjuade varit) mycket upptagna 

av sig själva, vilket kan göra en intervju mycket fruktbar (Norman, 1996).  

 

3.5 Etiska ställningstaganden  

I denna studie vill vi påtala vikten av, att en andrafiering av individer med olika 

funktionsnedsättningar inte råder. Risk för andrafiering kan eventuellt finnas, men vi 

avhåller oss fullständigt ifrån sådant.  

 

I insamlingen av material har de riktlinjer som gäller och satts upp enligt 

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (HSFR 1999) 

följts. De fyra huvudkraven är: Informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att deltagarna har informerats 

om att deras medverkan är frivillig och vad det är för villkor som gäller. 

Samtyckeskravet har inneburit att samtycke har erhållits från informanterna, och då de 

varit minderåriga har samtycke erhållits från förälder/ vårdnadshavare. Nyttjandekravet 

kommer att följas, som innebär att endast materialet får användas till 

forskningsändamålet. Materialet kommer endast användas till examensarbetet, och detta 

har informanterna fått kännedom om. Det är bara intervjuarna, handledaren och 

målsman som har tillgång till det inspelade materialet, när examensarbetet är godkänt 

kommer detta att förstöras.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt och att dessa förvaras från obehöriga (HSFR 1999). Även de etiska 

frågorna på de sju forskningsstadierna, kommer att beaktas.  

 

 Tematisering; Syftet med intervjuerna och hela arbetet är att det finns en önskan 

att förbättra den mänskliga situationen för de som kan tänkas vara berörda av 

ämnet. 

 Planering; försäkran om samtycke har gjorts, säkran om konfidentialitet och 

reflektion över konsekvenser för informanterna. 

 Intervjusituation; Här har planering gjorts angående hur konfidentialiteten 

bevaras och vad arbetet kan tänkas få för konsekvenser för informanten på grund 

av det som kommit fram under intervjuerna (förändring i självuppfattning t ex). 

 Utskrift; ifrågasättning om vad som kan ses som tillförlitlig utskrift av 

informantens muntliga svar. 

 Analys; frågan har här gjorts angående hur djupt, mycket och kritiskt svaren 

kunnat analyseras? 

  Verifiering; Det ligger i forskarnas etiska ansvar att så långt som möjligt styrka 

kunskapen som redovisas arbetet. 

 Rapportering; Vid rapporteringen har det återigen varit viktigt med 

konfidentialitet och vilka följder arbetet kunnat få för informanterna och den 

grupp de representerar.   
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4. Resultat    

I det följande redovisas resultaten av studien, vilket innebär att både visa på likheter och 

skillnader i vad som framkommit under intervjuerna. Samtliga intervjupersoner är i 

åldern 17 till 23 år, förutom en som är 45 år. Informanterna kommer inte att redovisas 

en och en då konfidentialiteten är viktig i denna studie. En förståelse finns för att 

funktionsnedsättningarna är olika och därmed kan även påverkan bli olika. 

4. 1 Uppfattningen att gymnasievalet inte varit kopplat 

till uppväxten 

Alla informanter säger att de valt sina studier utan koppling till uppväxten med sina 

syskon med funktionsnedsättningar.  Ingen av informanterna har valt program på 

gymnasiet som har en koppling till vård och omsorg, de har t. ex. valt hotell- och 

restaurang- , el- och energi- respektive estetiska programmet. Intervjupersonerna säger 

att de endast valt gymnasieprogram efter eget intresse. 

4.2 Uppfattningen att syskonets funktionsnedsättningar  

 inte påverkat yrkesvalet 

Fem av de sex informanterna svarar direkt att de inte tror att deras val har formats av att 

deras syskon har funktionsnedsättningar. Men under samtalens gång, framkom det att 

alla arbetar, har arbetat respektive skulle vilja arbeta med människor med 

funktionsnedsättningar. En av personerna berättar innan den startade sitt företag 

tillsammans med sin partner, hade det alltid funnits en dragning och lockelse till att vara 
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i de utvecklingsstördas sällskap. (Dock behöver inte detta innebära att vederbörande 

haft syskon med utvecklingsstörning.) Det framkom från en annan av informanterna att 

denne arbetat som ledsagare på halvtid till två pojkar i sju- och tioårsåldern, personen 

tror att yrkesvalet formats utifrån den egna uppväxten med syskon med 

funktionsnedsättningar. Men trots det säger informanten att yrkesvalet troligen inte 

påverkats av uppväxten, men skulle kunna tänka sig att arbeta med människor med 

funktionsnedsättningar längre fram i sitt yrkesverksamma liv.  

Ytterligare en informant berättar att den inte ser på sina syskon som funktionsnedsatta, 

eftersom de inte är rullstolsburna och kan äta själva. Personen menar att de bara är 

autistiska, och säger: ”Men de har ju ingen funktionsnedsättning”. Samma informant 

berättar vidare att denne haft arbete på en fritidsgård och tror att utgångspunkten till 

detta har varit bra förutsättningar hemifrån.  

 

Vidare framkommer det från en intervjuperson som arbetar på heltid som personlig 

assistent, att efter arbetspassets slut stänger denne av sitt arbete, och vill inte tala om det 

under fritiden. Säger “det är ju ändå en känslig grej att arbeta med funktionshindrade.” 

Informanten berättar vidare hur viktigt det är med tystnadsplikten inom sitt yrke, därför 

är det viktigt att leva upp till det. 

 

En av informanterna tror att den har formats av sitt syskon vid yrkesvalet, medan de 

andra fem inte tror det. Men när man fortsätter att samtala med dem så har de flesta 

arbetat eller arbetar idag som ledsagare eller personlig assistent. En av informanterna 

säger: 

 

 Däremot funderar jag på att ta extrajobb som ”vuxenkompis” till handikappade 

 Man har inte glömt bort att man har vuxit upp med en handikappad bror, det 

 sitter alltid kvar, det märks.  
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4. 3 ”Stora krav” 

 

De flesta av informanterna berättar vidare om att föräldrarna har ställt större krav på 

dem på grund av deras syskons funktionsnedsättningar.  

 

En person har upplevt sig ha större krav och förhoppningar på sig av fadern när det 

handlat om studie- och yrkesval, eftersom han inte kunnat haft samma förväntningar på 

syskonet med funktionsnedsättningar. Informanten säger bland annat att fadern kanske 

haft mer krav men även gett mer kärlek till personen än vad syskonet med 

funktionsnedsättningar fått. Fadern har inte haft så mycket kontakt med syskonet, 

däremot har modern behandlat syskonen lika. 

 

En av informanterna tycker inte att det är konstigt att han haft större krav på sig: 

 

Ja, de vill att jag ska hjälpa till så mycket jag kan. Inget konstigt tycker jag. De 

kräver ju inte, men det är inget konstigt att jag är hemma och gör grejor med 

mina syskon.  

 

Över lag säger personerna att de hjälper till en hel del hemma, och det är framförallt för 

att de vill att syskonen med funktionsnedsättningar skall ha det bra. 

4. 4 Positiv personlig utveckling  

 

I litteraturen upprepas ofta att personer som vuxit upp med syskon med 

funktionsnedsättningar har större tålamod och mognar tidigare än många andra 

jämnåriga. En informant tror att dennes snällhet vuxit fram utifrån syskonets 

funktionsnedsättning, då den har ställt upp mer på syskonet och försökt vara snällare 

mot vederbörande, och ser det som en positiv erfarenhet att syskonet har en 

funktionsnedsättning. 



 

23 

 

 

En informant berättar angående sin personliga utveckling att hon tycker att hon blivit 

snällare och mer tolerant mot människor med funktionsnedsättningar, gentemot hur hon 

var som barn: 

 

Ja, erfarenhet av att arbeta med autistiska barn, till skillnad mot när man var 

liten, då var man en elak unge mot sådana. Det blev en vändning, man har lärt 

sig mycket, acceptera mer.  

 

 

En informant berättar om när den sökte arbete upplevdes det alltid som något positiv att 

ha ett syskon med Downs syndrom, då detta ansågs som en merit. En annan informant 

är ledsagare, tar hand om en flicka som har en funktionsnedsättning, detta innebär att 

man är som en kompis; följer med vid olika aktiviteter som att shoppa, bada, gå på bio 

samt andra aktiviteter.  De ses flera gånger i månaden. Det framkom också från en av 

intervjupersonerna att denne tycker att den mognat tidigare på grund av sin uppväxt;  

flyttade hemifrån redan som sextonåring, hade eget hus vid tjugo och blir förälder vid 

unga år. Informanten berättar vidare att alla hjälptes åt i hemmet för att syskonet med 

funktionsnedsättning skulle ha det bra och att allting skulle fungera runt omkring. 

Informanten tror sig ha formats positivt genom sitt syskon, då denne blivit väldigt social 

och utåtriktad, vilket innebär att informanten har haft lätt att samarbeta och 

kommunicera med andra. 

4. 5 Det innebar mindre tid för mig 

 

Två av intervjupersonerna berättar att de känt att föräldrarna inte haft samma tid för 

dem som för sina syskon när det gällt deras studier. En av informanterna säger att 

föräldrarna inte kunnat ställa högre krav på honom eftersom han själv haft svår dyslexi. 

En annan berättar att hon har höga krav på sig själv och gör alltid sitt bästa oavsett om 

hennes föräldrar skulle ställt krav på henne eller inte.  
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Medan en av de andra intervjupersonerna berättar att syskonet tog väldigt mycket tid, 

vilket ledde till att den var tvungen att sköta sina läxor själv och annat som hade en 

koppling till skolan. Föräldrarna har inte haft några extra krav, det viktiga var att utbilda 

sig till något arbete.  

 

 

En intervjuperson berättar att föräldrarna inte hade tid att hjälpa till med läxor och annat 

som hade koppling till skolarbetet. Personen upplevde att dennes syskon tog enormt 

mycket tid, att all tid gick till syskonet med funktionsnedsättningar.  

Som vuxen med egna barn så har jag tyckt att de har varit lite jobbigt eftersom 

min mamma alltid har mitt syskon att ta hand om så har hon inte haft tid/ork och 

längtan att ta hand om mina barn eftersom hon fortfarande tar hand om mitt 

syskon. 
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5. Analys 

De resultat vi fick fram i undersökningen överensstämmer till större del med den 

forskning vi tagit del av (Blom & Sjöberg, 1996; Blomgren, 2010; Dellve, 2005). Vi har 

under vår studie sett ett mönster som kan utläsas av de data intervjuerna frambringat och 

där vi kan skönja både likheter och avvikelser från resultat i tidigare gjorda studier samt 

teorier och modeller om hur människor väljer bort yrken på grund av okunskap eller att 

det är något främmande i deras egen familjebakgrund. En klar och tydlig koppling 

mellan Gottfredson och CIP-teorin som presenterades under teoretisk referensram och 

denna studies resultat finns. Gottfredson (Brown, 2002) talar om att man färgas av den 

familjerelation man växer upp i, begränsningsprocessen gör att man väljer bort det som 

inte överensstämmer med det sociala rum som man befinner sig i. Även om det är det 

kognitiva som främst framhålls inom CIP-teorin, menar man även att beslutsprocessen 

även består av ett samspel mellan det kognitiva och det emotionella (Brown, 2002). 

 

Flertalet av intervjupersonerna i vår studie respektive informanterna i den forskning och 

den litteratur (Blom & Sjöberg, 1996) vi tagit del av har upplevt att föräldrarna har ställt 

större krav på dem i hemmet, vilket inte informanterna tycker är konstigt, men som 

många informanter berättar så kan arbetet med studierna bli lidande. Vi tolkar det som 

att dels hjälper personerna själva till mer hemma och dels har föräldrarna mindre tid att 

hälpa dem med skolarbetet, då de har mycket att göra med sykonet/ syskonen med 

funktionsnedsättning. 

 

Något som vi inte kunnat utröna i den forskning vi tagit del av, men som framgick 

tydligt i det egna intervjumaterialet, var att informanterna inte själva ansåg att deras 

yrkesval hade påverkats av deras uppväxt. Samtliga informanter hade arbetat eller 

arbetar idag respektive hade planer på att arbeta inom vården, främst som personlig 

assistent eller ledsagare 
5
 . LSS samt LASS innebär: 

6
 Lagen om stöd och service till 

                                                      
5
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/3206 

6
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/3206  

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/3206
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vissa funktionsnedsatta (LSS), innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och 

service åt individer med funktionsnedsättning. Insatserna är tio till antalet (9 §) och en 

av dessa är personlig assistans.  

 

Lagen om assistansersättning (LASS) och förordningen om assistansersättning 

innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktionsnedsatta för kostnader för 

personlig assistans (assistansersättning).  

 

I litteraturen (Blom & Sjöberg, 1996) samt det egna resultatmaterialet kan man 

konstatera att personer till syskon med funktionsnedsättningar ofta arbetar inom vård 

och omsorg. Vi tycker oss kunna urskilja en dragning till vård och omsorgsyrken 

(Tideman, 2000). Detta skulle kunna bero på att det faller sig naturligt för att personerna 

känner sig bekanta med liknande sysslor. 

 

Intervjupersonerna ansåg inte själva att de gjort sina studie- och yrkesval på grund av 

uppväxtåren med syskon med funktionsnedsättningar. Ingen av intervjupersonerna hade 

valt utbildning inom vård, omsorg eller för övrigt kopplat till deras uppväxt med syskon 

med funktionsnedsättningar. Men samtliga hade ändå arbetat, arbetar idag eller önskade 

arbeta i framtiden med människor med funktionsnedsättningar. Detta kanske kan ses 

som en påverkan av uppväxten, men samtidigt hade samtliga intervjupersonerna i vår 

studie valt gymnasieutbildningar som har en helt annan inriktning än vård och omsorg. 

Utbildningarna var endast kopplade till personliga intressen såsom turism, matlagning 

och formgivning med mera. 

 

CIP-teorin handlar om hur den sökande kan bli mer självständig i sitt beslutsfattande 

och göra ett välgrundat val (pyramidmodellen, CASVE Bild 1).  Människor begränsar 

sig i första hand efter sitt kön, i andra hand efter sin sociala ställning och till sist efter 

sin personlighet och sina intressen. Därmed tycker vi oss kunna se att flertalet hellre 

väljer ett yrke som är kopplat till uppväxten framför personliga intressen.  
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6. Slutsats 

6.1 På vilket sätt kan intervjupersonernas syskons 

 funktionsnedsättningar haft betydelse i deras val av 

 utbildning? 

Inget samband har kunnat skönjas i vår egen studie när det handlar om personernas val 

av gymnasieutbildning gentemot betydelsen av syskonens funktionsnedsättningar. I vår 

egen studie bör åberopas att fem av sex informanter befinner sig i början av sin 

yrkeskarriär, vilket möjligen kan innebära att de eventuellt vidareutbildar sig.    

 

6.2 På vilket sätt kan intervjupersonernas syskons 

 funktionsnedsättningar ha spelat in i valet av deras  

 yrke?  

Samband kan skönjas i vår egen studie bland samtliga personers val av yrke, då de 

arbetat, arbetar idag respektive önskar arbeta i framtiden som ledsagare eller personlig 

assistent. Man kan även se samband i den litteratur och forskning vi tagit del av, då 

personerna valt yrken inom just vård och omsorg.  
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7.  Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion 

 

Det som är fascinerande är att även om det finns en hel del skillnader bland personerna, 

är det så många känslor som är dominerande, svar som är lika och tankebanor som går 

samma väg såsom att man inte alltid upplever det egna syskonet som funktionsnedsatt. 

Till exempel att syskon som inte är rullstolsburna uppfattar man inte alltid som att de 

har funktionsnedsättningar. Det framstår även som om det är svårare att se det egna 

syskonet helt objektivt med dess funktionsnedsättning, utan man ser gärna på det egna 

syskonet/syskonen med andra ögon. Vi kan även se att de flesta informanterna anser att 

yrket som ledsagare och personlig assistent upplevs som både roligt, spännande och 

utvecklande.  

 

Vi kan också konstatera att samtliga informanter inte upplevt någon påverkan i deras 

yrkesval, men samtidigt hade ändock samtliga arbetat eller arbetar respektive skulle 

vilja arbeta med människor med funktionsnedsättning. Ser man till syftet i denna studie 

kan vi konstatera att viss betydelse finns för hur yrkesvalen påverkar personer med 

funktionsnedsatta syskon. Informanterna själva såg inte kopplingen till detta yrkesval, 

men vi själva tycker oss se en koppling. En anledning till att personerna själva inte såg 

kopplingen kan möjligen bero på att detta ibland var yrken (ledsagare och personlig 

assistent) som de haft som extrajobb eller under ferierna. Vi tycker oss kunna se många 

samband till vård- och omsorgsyrken när det gäller personer som vuxit upp med 

hemmavarande syskon med funktionsnedsättningar, baserat på våra egna informanters 

svar respektive den litteratur och forskning vi tagit del av (Andersson, 2004).  

Beträffande betydelsen för hur uppväxten påverkat studievalen kan dock ingen koppling 

skönjas hos våra egna intervjupersoner, dock bör man ha i åtanke att fem av sex var 

tämligen unga och hade endast gymnasieutbildning, och förmodligen kommer några av 

dem vidareutbilda sig i framtiden. En annan tanke beträffande betydelsen mellan 
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kopplingen gymnasieval och uppväxtförhållanden med hemmavarande syskon med 

funktionsnedsättningar skulle kunna vara att personerna drar sig för att välja 

gymnasieprogram som innebär mycket skolarbete såsom läxläsning, då deras syskon 

både kan tänkas störa dem samt uppta mycket tid från föräldrarna. Därmed kan inte 

personerna alltid räkna med hjälp själva till skolarbetet.   

7.2 Metoddiskussion 

 

Inför denna studie valde vi att utföra intervjuer som analyserades kvalitativt, eftersom vi 

kände att detta stämde bäst överens med vårt syfte som var att belysa hur en uppväxt 

med syskon med funktionsnedsättningar har betydelse för studie- och yrkesvalen.  

Informanterna har delgett oss hur deras upplevelser har påverkat deras studie- och 

yrkesval utifrån deras uppväxt med sina syskon med funktionsnedsättningar. För att 

utveckla och resonera kring deras upplevelser, har vi relaterat resultaten till tidigare 

forskning.  

Det hade varit intressant att göra en enkätstudie med många deltagare för att kunna få 

ett ännu bredare perspektiv på vårt tema.  

Som blivande studie- och yrkesvägledare har vi upplevt nyttan med vår kunskapssyn 

som bottnar i utvecklingspsykologi, socialpsykologi och teorier om människan utifrån 

olika sociologiska perspektiv. Där förståelsen av människan är ett centralt begrepp och 

att den är en komplex social varelse, med stor påverkan från uppväxtmiljön.  

7.3 Framtidsdiskussion 

 

Vi har kunnat konstatera att det under senaste decenniet blivit allt vanligare med olika 

diagnoser, framförallt neuropsykiatriska diagnoser som under senare år fått stor 
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uppmärksamhet i både tv och tidningar. Trots att medvetenheten ökat om 

funktionsnedsättningarna, har samhället stora kunskapsluckor bland professionella 

yrkesutövare inom såväl skola, psykiatri, socialtjänst o.s.v. Därför är det här intressant 

att undersöka då alltfler får diagnoser såsom adhd, addd etc. och det kommer bli 

viktigare att ha förståelse för detta. Återigen vill vi poängtera att vår studie inte handlar 

om de olika funktionsnedsättningarna i sig, utan hur man som syskon till någon eller 

några med funktionsnedsättningar kan tänkas påverkas under studietiden, då det ofta 

innebär extra hänsynstagande gentemot syskonet med funktionsnedsättningar (Dellve, 

2005). Oberoende av vilken arbetsplats vi kommer att befinna oss på kommer vi möta 

människor med olika bakgrund och erfarenheter. Genom forskning ökar kunskap, vilket 

leder till bredare insikt i kontexten.  

Som blivande studie- och yrkesvägledare anser vi vilket även framgår av CIP-teorin 

(Brown, 2002) att det är viktigt att göra ett självständigt och välgrundat val. Vi anser 

också att det är viktigt att veta varför man väljer som man gör, därmed är det viktigt att 

vi hjälper de sökande att vidga sina perspektiv. Att navigera från sina studier till att 

välja yrke kan vara utmanande och spänningsfyllt, men det är viktigt att man får stöd 

och hjälp under den vägen för att underlätta och se vilka olika möjligheter som finns. 

CIP-teorin är en kognitiv process som har en avsikt att bidra till hjälp för individer att 

bli egna problemlösare och beslutsfattare när det gäller sina studie- och yrkesval, som 

varje studie- och yrkesvägledare bör använda sig av, när det finns behov. 

Att forska vidare i detta ämne skulle vara intressant, med intervjuer där ett större antal 

informanter skulle deltaga. En kvalitativ undersökning med personer som vuxit upp 

med syskon utan funktionsnedsättningar skulle också kunna genomföras och sedan en 

jämförelse med personer som vuxit upp med hemmavarande syskon med 

funktionsnedsättningar. Därmed skulle man kunna observera om det finns likheter 

respektive olikheter och hur stor differens beträffande uppväxtmiljön. 
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7. 4 Avslutande diskussion 

 

Vi kan konstatera att växa upp med syskon som har funktionsnedsättningar innebär att 

man får växa upp och utvecklas som människa med många positiva erfarenheter. Vi 

anser att det kan innebära att man får en mer utvecklad empati, förståelse och en större 

tolerans för olika människor. Att växa upp med syskon som har funktionsnedsättningar 

kan ibland innebära att man måste ta ett större ansvar att hjälpa till i hemmet men också 

att man måste sköta sina studier själv, eller vänta tills föräldrarna har tid för att de måste 

hjälpa syskonet/syskonen med funktionsnedsättningar i första hand. Vi tycker oss också 

kunna se att en påverkan från uppväxten med syskon med funktionsnedsättningar kan 

vara att personen alltid vill vara ”duktig” för att inte belasta andra människor, utan visa 

att man klarar sig själv. Här kan finnas risk för duktig-flicka-syndromet, som i värsta 

fall kan leda till utbrändhet eller dylikt. Men viljan att visa sig duktig kan även skönjas 

hos många andra personer. Alla med sina egna erfarenheter och anledningar till detta 

syndrom. Men vi kan även se att syskon som är äldst i skaran ofta kan ta på sig ett större 

ansvar, oavsett funktionsnedsättningar eller inte inom familjen (Schönbeck, 2008). 

 

Vi tror också att det är viktigt att få självkännedom för att kunna gå vidare i de egna 

valen av studier och yrken.   

 

Som avslutande ord vill vi också säga att ingen av våra informanter har upplevelse av 

att det varit negativt att växa upp med syskon med funktionsnedsättningar. 
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Bilaga 1 

Missivbrev  

Hej, 

Vi är två studenter på Stockholms universitet, som snart gått klart vår utbildning till 

studie- och yrkesvägledare. 

 

Vi skall snart påbörja vårt examensarbete, och är intresserade av hur personer som har 

syskon med funktionsnedsättning påverkats i sina studie- och yrkesval. Detta ämne 

intresserar och gör oss nyfikna.  

 

Därför skulle vi vara tacksamma om du skulle vilja delta i en intervju. Den beräknas ta 

cirka en timme, och vi kommer båda två att medverka, intervjun kommer att spelas in 

och vara helt konfidentiell (anonym).  

 

Ditt namn kommer att ändras eller tas bort. Denna intervju är förstås frivillig. 

Hoppas att du är en av dem som vill delta i en intervju! 

 

Tack på förhand, 

Vänliga hälsningar 

 

Maria Berg 07X/xxx xxx 

Åsa Lovekrans 07XX-xxx xxx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1)  Ålder, kön, antal syskon och hur många/ vilka har funktionsnedsättning? 

2)  Vad studerar eller arbetar du med idag? 

3)  Hur har du gjort dina val (till att arbeta med det du gör idag). 

4)  Tror du att dina val har blivit formade av din familj på något sätt? Av att ditt 

 syskon har funktionsnedsättning? 

5)  Har du upplevt några särskilda krav och/eller förväntningar i och med 

 ditt/dina syskons funktionsnedsättning? (på vilket sätt) 

6)  Kan du komma på något positivt som du har fått med dig i och med att ditt/ 

 dina syskon har funktionsnedsättning?  

7)  Har ditt konkreta arbete med studier eller arbete påverkats av ditt/ dina 

 syskons funktionsnedsättning? T.ex. har du känt dig störd vid 

 läxläsning/skolarbete av ditt/dina syskon? Har dina föräldrar haft större krav 

 eller förhoppningar på dig? (plugga extra mycket, bli extra uppsatt i något 

 yrke)  

8)   Övrigt 
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