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Förord 

Jag vill tacka min handledare Per Eisele för snabba svar, feedback samt hjälp och 

stöttning vid analysen. Din hjälp med SPSS, bland annat att avgöra vilket test som är 

lämpligast att använda och hur dessa tolkas har varit bra. Jag vill även tacka alla som deltagit i 

studien med viktiga svar om era upplevelser. Slutligen vill jag tacka min man och våra barn 

för all tid som ni gett mig så att jag kunnat genomföra mina studier. Ett extra stort tack måste 

min man få som stöttat mig under alla år då jag arbetat och studerat samtidigt, utan dig hade 

det aldrig fungerat!  
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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur syskon 

påverkas av att växa upp med ett funktionshindrat syskon. De flesta av 

oss kommer att möta människor i skolan och arbetet som växer upp 

eller har vuxit upp med ett syskon med ett funktionshinder. Denna 

studie genomfördes med hjälp av 52 öppna och slutna frågor som 

studerade 16 syskons uppfattning angående ansvarstagande, 

hjälpsamhet och uppfattningen av syskonskapet i relation till platsen i 

syskonskaran. Studien visade att de som har en åldersskillnad på upp 

till 2,5 år förklarar för andra om syskonets funktionshinder i större 

utsträckning än ensambarn. Resultat visade även att yngre systrar 

undviker konflikter med sina föräldrar i större utsträckning än deras 

äldre systrar. Dessutom beskrevs ansvarstagande ur fler perspektiv än 

de som ingick bland de slutna enkätfrågorna. Slutligen, 

beskrivningarna av syskonskapet var både positiva och negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ADHD, autism, Bowens familjesystemteori, funktionshinder, syskon, syskonskap, 
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Abstract 

 
The aim of this study was to increase knowledge about how siblings 
are affected by growing up with a sibling who has a disability. Most of 
us will meet people in school or at work who are growing up or grew 
up with a sibling who has a disability. This study was conducted 
through a questionnaire consisting 52 open and closed questions 
which examined 16 siblings perceptions regarding responsibility, 
helpfulness and the perception of the siblinghood in relation to the 
place in the sibling constellation. The study showed that siblings with 
an age difference up to 2.5 years can to a greater extent explain about 
their sibling's disability compared to only child. The result of the study 
showed that younger siblings in greater extend avoids conflicts with 
their parents than their older sisters. Moreover, responsibility was 
described from more perspectives than those that were included in the 
closed questions in the questionnaire study. Finally, the descriptions 
of the siblinghood were done in positive and negative ways.  
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Den här studien hade för avsikt att undersöka hur platsen i syskonskaran påverkar 

ansvarstagande och hjälpsamhet hos syskon som vuxit upp tillsammans med en bror eller 

syster som har ett funktionshinder. Respondenternas syn på syskonskap anser jag speglas 

genom deras tankar och erfarenheter baserade på sitt eget syskonskap varför dessa också var 

av intresse. Blomgren och Wanger (2010) beskriver detta som ett ”annorlunda syskonskap”, 

ett begrepp som jag anser utgör en passande beskrivning som skiljer syskon till personer med 

funktionshinder och syskon till personer utan funktionshinder åt. Jag kommer dock i denna 

studie inte att fokusera på att åtskilja grupperna men ger denna beskrivning då läsaren 

omedvetet kan göra denna uppdelning.  

Enligt Karlsson (2007) har 4-6% av befolkningen diagnosen ADHD och Christopher 

Gillberg (2005), som skrivit boken ”Ett barn i varje klass” förklarar att andelen barn med 

diagnosen ADHD motsvarar ett barn i varje klass. Vidare skriver Karlsson (2007) att 36 av 

10 000 barn har diagnosen Asperger syndrom samtidigt som Svenska Downföreningen (2013) 

uppger att det i genomsnitt föds 135 barn/år med Downs syndrom. Detta är ett oerhört litet 

axplock av de funktionshinder som existerar. Med detta som bakgrund bör det finnas många 

personer i umgängeskretsen, på arbetsplatsen, klassrummet eller skolan som är syskon till en 

person med en eller flera diagnoser. Enligt Martensen-Larsen & Sørrig (2004) påverkas 

människan av syskonskap och få studier har undersökt hur individen påverkas av det 

”annorlunda syskonskapet”. Tidigare studier har varit inriktade mot föräldraskapet 

(Stenhammar, 1999, Bat-Chava & Martin, 2002, Dellve, 2007) vilket medför att detta är ett 

viktigt område som behöver studeras vidare. 

Funktionshinder 
Som tidigare nämndes finns ett flertal olika funktionshinder. Här beskrivs de 

neuropsykiatriska funktionshindren ADHD och autismspektrumdiagnoser då dessa är 

vanligast förekommande hos syskonen till personerna som deltog i studien.  

Autism  
De första studierna om autism hittas i slutet av 1700-talet då Jean Itard och John 

Haslam beskrev varsitt fall av infantil autism. De föreslog dock ingen diagnostisk etikett utan 

nämnde det som intressanta beteendeavvikelsen. 1943 respektive 1944 publicerade Leo 

Kanner [1943] och Hans Asperger [1944] två fristående studier som bland annat ligger till 

grund för de tre underdiagnoserna inom autism; autistiskt syndrom (autism, infantil autism), 

autismliknande tillstånd och Asperger syndrom. Samhället har under lång tid haft stor 

okunskap om autismdiagnoserna vilket Kanner tros vara en bidragande orsak till. Under sina 
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studier sade han emot sig själv vid ett flertal tillfällen. Exempelvis ansåg han vid några 

tillfällen att tillståndet infantil autism orsakades av känslokalla mödrar för att vid andra 

tillfällen frånta föräldrarna all skuld från barnets svårigheter. Detta är fördomar som följt med 

under många år (Gillberg, 1999). Idag tyder dock det mesta på att autismdiagnoser orsakas av 

ärftliga faktorer (Gillberg, 1999, Karlsson, 2007).  

 Autistiskt syndrom (autism, infantil autism). Autistiskt syndrom kan även benämnas 

autism eller infantil autism. Autistiskt syndrom kännetecknas precis som övriga 

autismspektrumdiagnoser av kommunikationssvårigheter samt begränsningar i fantasi och 

beteenden som blir synliga tidigt i barnets liv. Utöver detta är det även vanligt med ovanliga 

reaktionser vad gäller sensorisk stimuli, över- eller underaktivitet, sömnstörningar, 

ätstörningar, självskadande beteenden samt inlärningsproblem. Svårigheter vad gäller social 

interaktion, ömsesidig kommunikation, språkförståelse, begränsade beteenden och 

återkommande ritualer är också vanligt förekommande. Den sociala interaktionen påverkas av 

brister i talspråk och förståelse av den verbala och icke-verbala kommunikationen. Tidigare 

har det funnits en tro att personer med autismdiagnos inte är intresserade av sociala 

interaktioner, senare studier tyder dock på att så inte är fallet. Istället verkar det som att dessa 

personer saknas förståelsen för det sociala samspelets regler (Gillberg, 1999).  

Autismliknande tillstånd. I denna grupp ingår enligt Gillberg (1999) ”disintegrativ 

störning eller Hellers syndrom, barnschizofreni, utpräglade autistiska drag och så kallad 

symbiotisk autism” (s. 36). I Sverige finns det färre än 50 fall av disintegrativ störning där 

barnet utvecklas som andra barn till 2,5 – 3,5 års ålder för att sedan göra en tillbakagång i 

utvecklingen under tidsperioden 6 veckor till högst ett år. Därefter uppfyller barnet de 

internationella diagnoskriterierna för autism. Barnschizofreni är den tidigare benämningen för 

autism. Vid denna diagnos utvecklar barnet hallucinationer, vanföreställningar och bisarra 

tankar som liknar de vid schizofreni, varifrån namnet härstammar. Diagnosen som är ovanlig 

debuterar oftast i åldern 5-12 år. Symbiotisk autism är ett outforskat tillstånd med färre än 5 

svenska fall. Diagnosen går även under namnet Mahlers symbiotiska psykos och 

kännetecknas av ett mycket klängande beteende, framförallt mot modern. När modern eller 

någon annan lämnar rummet reagerar barnet med panik (Gillberg, 1999).  

Asperger syndrom. Samtidigt som Kanner genomförde sina studier om infantil 

autism, utförde Hans Asperger, omedveten om Kanners studier, en mycket avgränsad 

undersökning med endast 11 deltagare som uppvisade ett avvikande beteende. Trots få 
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respondentar ligger hans studier till grund för diagnosen Asperger syndrom (Gillberg, 1999). 

Precis som vid övriga diagnoser inom autism påverkas kommunikationen och den sociala 

förmågan negativt av funktionshindret samtidigt som orsaken till svårigheterna tycks vara 

genetiska (Karlsson, 2007). Vid det sociala samspelet finns det behov av att tolka andra 

människor vilket leder till att människan använder sig av Theory of mind. Theory of mind 

innebär förståelse för att andra människor tänker och känner precis som individen själv. Enligt 

O´Brien, Slaughter & Peterson (2011) kan den bristande sociala förmågan förklaras med 

bristande theory of mind. 

Det mesta tyder på att diagnoser inom autism (Gillberg, 1999) och Asperger syndrom 

(Karlsson, 2007) kan förklaras med genetiska faktorer. Gamliel, Yirmaya, Jaffe, Manor och 

Sigman (2007) är en av flera studier som sett dessa samband. De upptäckte att 40.54% av de 

som hade syskon med autismdiagnos själva vid 7 års ålder hade svårigheter inom kognition 

och språk. Två faktorer som påverkas vid en autismspektrumdiagnos. Samma siffra för den 

grupp som vuxit upp med ett syskon utan samma diagnos uppgick endast till 16,2%.  

Redan då Gillberg (1999) skrev boken fanns en diskussion huruvida Asperger 

syndrom ska ses som en separat diagnos eller inte. Sedan maj 2013 har bedömningsunderlaget 

för diagnossättning förändrats för att följa forskningens framsteg. Detta har medfört att 

samtliga autismdiagnoser numera är samlade under samlingsnamnet, autismspektrumtillstånd 

(AST). För att skilja svårigheterna vid diagnosen åt används två undergrupper som ger 

ytterligare beskrivning av svårigheterna. Dessa är 

 ”Brister i social kommunikation och interaktion 

 Begränsade, repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter” (Kappel, 2012, stycke 5). 

 

Hittills har jag delat upp autismdiagnosen i sina undergrupper. Hädanefter kommer jag 

att benämna allting som autismspektrumtillstånd (AST) eftersom de nya diagnoskriterierna 

endast använder en benämning för diagnoserna.  

ADHD 
ADHD, som är den mest uppmärksammade neuropsykiatriska diagnosen, är vanligare 

hos pojkar än flickor (Karlsson, 2007). Tidigare har benämningarna varit DAMP och MBD. 

Gillberg (1999) uppskattar att ungefär hälften av barnen med svår DAMP uppskattas även ha 

autistiska drag. De vanliga svårigheterna vid ADHD är ouppmärksamhet, hyperaktivitet och 
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impulsivitet som kan visa sig på olika sätt (Gillberg, 1999, Karlsson, 2007). 

Koncentrationssvårigheter samt svårigheter att planera och organisera är några få typiska 

kännetecken för ouppmärksamhet, liksom ett barn som lätt tappar bort sina saker.  

Hyperaktiviteten visas genom att personen är i konstant rörelse med exempelvis händer och 

fötter, han/hon pratar överdrivet mycket eller att personen har svårt att sitta still. Vad gäller 

impulsiviteten har personen svårt att vänta på sin tur och avbryter ofta pågående samtal eller 

lekar (Karlsson, 2007, Ekström, 2012). Vid diagnossättning ska minst 6 symtom av 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet samt impulsivitet, som inte är förenlig med den normala 

utvecklingen, uppmärksammats under minst 6 månader. Med hjälp av DSM- IV (diagnostic 

and statistical manual of mental disorders, 4th edition) sätts diagnosen (Ekström, 2012).  

Huruvida ADHD som diagnos ska existera debatteras återkommande. Eva Kärfve som 

är sociolog ifrågasätter ADHD som medicinsk diagnos och anser att de svårigheter som 

förknippas med ADHD orsakas av miljön istället för biologiska faktorer (Fahlén, nd, Ekström, 

2012). Detta ifrågasättande ledde till en långdragen kontrovers mellan Kärfve och Gillberg 

som slutade med att Gillberg förstörde sitt forskningsmaterial och domstol dömde honom 

samt ansvarig rektor till böter. Studier om ADHD sker både inom Sveriges gränser och 

internationellt. I Sverige är det dock Gillbergs studier som ligger till grund för den svenska 

förståelsen för diagnosen (Ekström, 2012).  Karlsson (2007) uppger att de flesta studier tyder 

på att ADHD orsakas av biologiska faktorer. Två studier som sett samband mellan ADHD 

problematik och släktskap är genomförda av Nigg, Blaskey, Stawicki och Sachek (2004) och 

Faranoe et. al (1993). Karlsson (2007) uppger att 25-35% av familjemedlemmarna till de som 

diagnostiserats med ADHD uppvisar liknande problematik. Vad gäller den neuropsykologiska 

förklaringen till diagnosen kan den beskrivas utifrån onormala dopamin- och 

noradrenalinmängder i hjärnan, framförallt i pannloben, vilket påverkar de delar av hjärnan 

som styr koncentration och uppmärksamhet (Karlsson, 2007).  

Att växa upp med ett syskon som har ett funktionshinder 
Människan påverkas av att växa upp med ett syskon som har funktionshinder 

(Stenhammar, 1999, Blomgren & Wanger, 2010, Bat-Chava & Martin, 2002, Dellve, 2007). 

Beslutstagning, partnerval och yrkesval är några få effekter som påverkas av barndomen och 

platsen i syskonskaran (Martensen-Larsen & Sørrig, 2004). Förutom platsen i syskonskaran 

orsakas omfattningen av påverkan även av vilket funktionshinder som syskonet har (Dellve, 

2007). Tidigare studier har varit inriktade mot föräldraskapet och då framförallt ur moderns 

perspektiv, vilket leder till att det finns lite forskning som studerat hur syskon som individer 
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påverkas av den livslånga och annorlunda syskonrelationen. För att skapa förståelse är det 

viktigt att skilja mellan den normala utvecklingen och det som är annorlunda (Berg Wikander, 

2009).  

Att växa upp med ett syskon som har ett funktionshinder påverkar individen på olika 

sätt. Tidigare studier visar både positiva och negativa effekter (Bat-Chava & Martin, 2002, 

Dellve, 2007, Nigg et al., 2004). Även Gillberg (1999) poängterar att syskon påverkas genom 

att skriva ”Idag är autism accepterat som ett funktionshinder som drabbar barnet, som har 

förödande konsekvenser för dess emotionella och intellektuella utveckling, och som riskerar 

att medföra extrema påfrestningar på barnets familj” (s.16).  

Negativa effekter 

 Skam. I serien ”Liv med autism” berättar ett syskon om en period under uppväxten 

när han inte ville ta med sig vänner hem eftersom han skämdes för sitt syskon som har ett 

funktionshinder (Henley, 2013). Dellve (2009) och Benderix (2009) bekräftar detta i sin 

studie där de upptäckte att det är vanligt förekommande att syskon till funktionshindrade 

undviker att ta hem vänner. Orsaken till detta uppgavs dels vara känslan av skam men även att 

de inte ville vara till besvär för föräldrarna. Föräldrarna upplevs ha tillräckligt mycket att göra 

utan att de ökar bördan genom att ta hem en vän. Att barn med funktionshinder tar mera tid 

och energi av föräldrarna bekräftas även av Bat-Chava & Martin (2002), Blomgren & Wanger 

(2010) och Stenhammar (1999). 

 Psykisk ohälsa. Studier har visat att syskon till funktionshindrade utgör en riskgrupp 

för psykisk ohälsa (Dellve, 2009, Stenhammar, 1999). Den största riskgruppen är syskon till 

personer med AST. Enligt Orsmond, Kuo och Mailick Seltzer (2009) finns samband mellan 

depression och platsen närmast syskonet med AST vilket medför att de dragit slutsatsen att de 

personer som står åldersmässigt närmast det syskon med AST har störst risk att bli 

deprimerade. Dellve (2009) beskriver att syskonskapet även medför en ökad risk för ängslan, 

inåtvändhet, undandragande, blyghet, social isolering, aggression, konflikter och skolproblem. 

En annan negativ påverkan kan ske då det finns ett överhängande hot inom familjen i form av 

utagerande beteenden, exempelvis skrik och våld (Berg Wikander, 2009). Att växa upp i en 

familj där oacceptabla beteenden sker påverkar individen, och framförallt de yngre syskonen. 

Därför är det viktigt att föräldrarna får hjälp i sitt förhållningssätt gentemot barnen samt att 

syskonen får hjälp av föräldrarna att skapa strategier för konflikthantering då detta påverkar 

personen i vuxen ålder (Stormshak, Bullock & Falkenstein, 2009). 
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Positiva effekter  

Många studier visar positiva effekter av det annorlunda syskonskapet. Effekter såsom 

ökat ansvarstagande där syskonen hjälper till i större utsträckning än jämnåriga utan 

funktionshindrade syskon är återkommande (Dellve, 2009, Stenhammar, 1999, Dillenburger, 

Keenan, Doherty, Byrne & Gallagher, 2010, Blomgren & Wanger, 2010, Simmeborn 

Fleisher, 2013, Berg Wikander, 2009). Detta kan ses exempelvis genom att syskonen skyddar 

sin syster/bror från att skada sig själv och andra (Berg Wikander, 2009) eller att det egna 

agerandet och tankarna utgår från syskonets välmående (Stenhammar, 1999). Benderix (2007) 

uppmärksammade att det finns en skillnad mellan äldre och yngre barns svar i sin studie, de 

äldre beskrev oftare hur familjen eller föräldrarna var i behov av avlastning medan de yngre 

oftare var inriktade mot hur de själva påverkades av situationen. Dellve (i Stenhammar, 1999) 

beskriver till exempel hur barn undvek att ta hjälp av föräldrarna för att inte vara till en extra 

belastning då de såg föräldrarnas merarbete med det funktionshindrade syskonet.   

 Andra positiva effekter som Berg Wikander (2009) lyfte som effekter av ett 

annorlunda syskonskap beskrevs som större socialt samspel, beskyddande och vårdande 

attityd, större empatisk förmåga och mognad. Ansvaret och önskan om att vara till hjälp 

fortsätter ofta även i vuxen ålder. Simmeborn Fleisher (2013) beskriver hur anhöriga, bland 

annat syskon, gärna hjälper till att hitta strategier och stöd i vardagen för sitt syskon trots att 

syskonet uppnått vuxen ålder. Ibland kan dessa vara svåra att genomföra då syskonen inte 

befinner sig på samma ort eller av andra omständigheter. I en studie riktad mot vuxna syskon 

undersöktes omfattningen av kontakten med det funktionshindrade syskonet. Denna studie 

visade att syskon till personer med AST har mindre kontakt med sina syskon jämfört med 

syskon till personer med Downs syndrom (Orsmond & Seltzer, 2007).  

Det finns studier som visar att de sociala färdigheterna, som vid AST redan är 

nedsatta, påverkas av storleken på syskonskaran samt att föräldrars, familjens och den sociala 

stressen har inverkan på barnen i familjen (Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur, Shalev, 

2004). Studierna skiljer sig åt vad gäller syskonskapet. Dellve (2007) såg att ”Uttrycken för 

omsorg och bekymran utgick från olika perspektiv” (s.2). Några syskon var mera 

självcentrerade, några utgick från familjen medan andra utgick från syskonen. De syskon som 

var självcentrerade såg från sitt eget perspektiv, de försökte ta större utrymme i familjen utan 

att lyckas och kunde därför ta avstånd både i relationerna och praktiskt. Dessa personer 

beskrev ofta en ensamhetskänsla och sorg över avsaknaden från en normal syskonrelation 

samt uppgav att de hade lite stöd och uppmuntran av föräldrarna. Några syskon beskrev 
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istället att de försökte att vara till så lite besvär som möjligt, det kunde handla om att hålla sig 

borta hemifrån eller att vara duktig i skolan för att inte skapa onödiga konfliktsituationer. Ofta 

beskrevs dessa personer som att de väntade på rätt tillfälle, att de undvek bråk för att det blev 

bäst så för alla inblandade. Många syskon beskrev även en förståelseprocess för att öka 

kunskapen och förståelsen för funktionshindret och familjesituationen. Dessa personer visade 

stor hänsyn till syskonet och stöttades av föräldrarna. Ofta hade de kunskap om diagnosen och 

därmed förståelse för olikheterna. En fjärde strategi som användes vid syskonskapet handlade 

om ansvarstagande. Denna grupp beskrevs ofta ta stort ansvar och de ville gärna axla 

föräldrarollen. De ville ha en nära syskonrelation och kunde därför lätt ta för stort ansvar för 

att skapa kontroll över situationen.  

Syskon till personer med AST 
Studier har visat skillnader mellan syskonskapets påverkan mellan olika 

funktionshinder. Syskon till personer med AST beskriver uppväxten på ett positivt sätt och 

upplever att den gett en positiv effekt på relationen med de egna föräldrarna i vuxen ålder. På 

grund av syskonets bristande kommunikativa förmåga orsakad av AST upplevde dock 

syskonen att syskonrelationen var mindre nära. Det fanns en oro över vad som skulle hända 

med syskonet den dagen då föräldrarna inte orkade vara den som hade det huvudsakliga 

ansvaret (Orsmond & Seltzer, 2007). En annan studie visade att de mest engagerade syskonen 

till AST var ungdomar som intresserade sig i större utsträckning än andra för gemensamma 

aktiviteter med sitt syskon. De minst engagerade var vuxna bröder med systrar som har 

diagnos (Orsmond, Kuo, Mailick Seltzer, 2009).  

Övriga påverkansfaktorer 
Det finns många faktorer som påverkar syskonskapet. Stormshak, Bullock och 

Fankenstein (2009) såg samband mellan syskonskapet och den emotionella hemmiljön. 

Positiva föräldrar och föräldrarelationer beskrivs ofta ge positiv påverkan medan negativa 

relationer ger negativ påverkan. Andra studier har visat att vuxna som får stöd av andra vuxna 

har en positivare syn på syskonrelationen. Även storleken på familjen har effekt på relationen, 

en stor familj där ett barn med AST ingår brukar ha färre beteendeproblem jämfört med 

mindre familjer (Orsmond, Kuo, Mailick Seltzer, 2009). Eftersom autism tros ha genetiska 

faktorer är det av stor vikt inför framtiden med tidig diagnossättning. Trots att de flesta 

syskon till barn med AST mår psykiskt bra anser Gillberg (1999) att det är viktigt att 

uppmärksamma liknande problematik hos syskon för att rätt hjälp ska kunna sättas in i ett 

tidigt skede. Att vara syskon eller förälder till ett barn med AST skapar en högre stressnivå då 
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det exempelvis är vanligt med mindre tid för syskon eller ens partner.  Familjesituationer 

beskrivs ofta att den påverkar möjligheterna till att resa på semester, genomföra aktiviteter 

eller utflykter samt att upprätthålla de sociala intressen som finns. De största 

påverkansfaktorerna berör sociala och kommunikativa färdigheter, barnets möjligheter till 

självhjälp och barnets sömnlöshet. Professionella inom vården och föräldrar har dock olika 

syn på hur syskon påverkas. Föräldrar beskriver oftare oro över syskonbanden medan de 

professionella oftare lyfter faktorer såsom att syskonet känner skuld och rädsla men även att 

de ofta är omtänksamma och hjälpsamma. Syskon beskrivs ofta att de kan känna sig 

negligerade, orättvist behandlade eller att de får för lite tid med sina föräldrar när de växer 

upp med ett syskon som har ett funktionshinder (Dillenburger, Keenan, Doherty, Byrne & 

Gallagher, 2010). 

Familjesystemteori 
I familjesystemteorin klargörs familjens betydelse för den sociala människan. Teorin 

som utvecklades under mitten 1900-talet, visar hur familjen som grupp fungerar men även att 

den enskilda individen påverkas av sin roll och ställningen i familjen. De normer och värden 

som genomsyrar familjen påverkar individen under hela dennes liv. Familjen kan ses som ett 

system där medlemmarna, släktingar och övriga vänner påverkar varandra och samspelet som 

uppstår hos den sociala människan (Egidius, 2008). Murray Bowen (1913-1990) utformade 

famijesystemteorin, eller det familje-emotionella systemet som ger förståelse för individuella 

skillnader som uppstår inom familjer (Egidius, 2008, Walsh & Harrigan, 2003). Enligt Walsh 

och Harrigan (2003) är det viktigt att hitta en balans mellan tankar och känslor där 

tankeprocesser objektivt studerar reaktioner hos andra människor medan känslorna ger 

information om situationen (Walsh & Harrigan, 2003). 

Bowens familjesystemteori innebär att så länge det är lugn och harmoni i en familj 

kan två personer fungera bra, men så fort dessa blir utsatta för olika moment som orsakar 

stress finns ett behov av en tredje part. Dessa tre bildar tillsammans en triangel. Då det ingår 

fler än tre personer bildar dessa ett flertal trianglar. Personerna A, B, C och D bildar därför 

olika trianglar exempelvis A, B och C eller A, C och D och så vidare (Rabstejnek, nd).  Inom 

familjesystemteorin ingår de viktiga motpolerna ”differentiation” och ”fusion”. 

Differentiation innebär att individen reagerar själv (Rabstejnek, nd, Egidius, 2008). 

Differentierade människor reagerar bättre på stressfyllda situationer. Både den intellektuella 

och det emotionella systemet fungerar rätt. Fusion innebär att individen påverkas av 

känsloläget i omgivningen vilket leder till att de ofta reagerar automatiskt och emotionellt till 
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livssituationer. Dessa personer påverkas av människorna runt omkring denne (Rabstejnek, 

nd).    

Det finns studier som ifrågasätter validiteten i Bowens familjesystemteori med 

hänvisning till, av andra, genomförda studier som inte visar stöd för teorin (Miller, Anderson 

& Kaulana Koala, 2004). 

Syskonteori 
Alla syskon har en egen plats i syskonskaran som enligt Martensen – Larsen & Sørrig, 

(2004) påverkar dem på olika sätt. De förklarar att det barn som vuxit upp utan några syskon 

eller med syskon som är 6 år äldre, kallas ensambarn och upplevs ofta som givmilda vilket 

beror på att de aldrig behövt konkurrera om uppmärksamhet och materiella ting. De syskon 

som växer upp med mindre än 18 månaders åldersskillnad kallas pseudo-tvillingar. Detta har 

visat sig ha flest negativa påverkansfaktorer (Martensen – Larsen & Sørrig, 2004), exempelvis 

fler syskonkonflikter (Milevsky, Smoot, Leh & Ruppe, 2008). Yngre pseudo-tvillingsystrar 

till bröder blir ofta starka och självständiga medan pojkarna i större utsträckning representerar 

personer med psykisk ohälsa i vuxen ålder. För att undvika negativa pseudo-tvilling- effekter 

rekommenderas ett avstånd på minst 2,5 år eftersom effekterna kan synas hos personer som 

har drygt 2 års ålderskillnad (Martensen – Larsen & Sørrig, 2004). Milevsky et als. (2008) 

studie visade även att äldre syskon har ofta mera värme i sina syskonrelationer jämfört med 

personer med yngre syskon. Kvinnor, i jämförelse med män,  visade mera värme i 

relationerna, speciellt då den viktigaste relationen var till en annan kvinna. Studien visade 

även att ju färre syskon som fanns i syskonskaran desto tätare var relationen och 

kommunikationen mellan dem. Det framkommer även att syskonskapet är fyllt av positiva 

och negativa aspekter. Några har en nära och god relation med sina syskon medan andra säger 

sig skulle kunna avsluta relationen om de inte hade varit syskon (Milevsky, Smoot, Leh & 

Ruppe, 2008).  

En annan studie genomförd av Baer, Oldham, Hollingshead och Costa Jacobsohn 

(2005) visar att kreativitet påverkas av platsen i syskonskaran. Studien fann att kreativiteten 

ökar då det är mindre än 3 års åldersskillnad. Ju fler syskon som finns i nära ålder samt då den 

förstfödde ingår i en större syskonskara bestående av syskon av båda könen, desto större 

kreativitet visar individen. Att växa upp som bror till en minst 2,5 år yngre syster leder 

däremot till större förmåga vad gäller hänsynstagande, visande av känslor och mjukhet. 

Flickorna lär sig tidigt att förstå män och har nytta av detta i vuxen ålder. Dessa flickor växer 
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ofta upp till modiga och självständiga kvinnor då de haft en uppväxt med varierade inslag 

bestående av både docklek, trädklättring med mera. En annan kombination som ofta leder till 

ett gott förhållande mellan syskonen är storasyster och lillebror eftersom systern mår bra av 

rollen att ha en lillebror som ser upp till henne samtidigt som hon får ta hand om sin bror. 

Brodern blir ofta en duktig lyssnare och diskuterar på ett effektivt sätt men kan samtidigt 

upplevas bortskämd då storasyster och föräldrar tagit ansvar istället för honom (Martensen – 

Larsen & Sørrig, 2004).  

Syskon av samma könstillhörighet påverkas också av syskonskapet där en storasyster 

ofta blir envis, självständig, ordningssam och förnuftig i jämförelse till sin yngre syster som i 

sin tur blir mera ”kvinnlig” där det egna utseendet är av stort intresse. Bröder, till skillnad från 

systrar, kräver millimeter rättvisa i allt från materiella ting till kärlek och omtanke. Bröder 

som dessutom är pseudo-tvillingar upphör aldrig att konkurrera med varandra medan 

ensambarnen med 10 års åldersskillnad inte hotas av varandra. Föräldrarna har en viktig del i 

barnens utveckling där de ska bemöta varje enskilt barn utifrån dennes behov (Martensen – 

Larsen & Sørrig, 2004). O´Brien, Slaughter och Petersons (2011) studie där theory of mind 

hos personer med AST undersöktes visade att personer med AST som växer upp med minst 

ett äldre syskon med motsvarande diagnos utvecklas långsammare inom social kognition. 

Orsaken till detta tros bero på att det första barnet ofta får mera tid och engagemang av 

föräldrarna av naturliga skäl, då två eller fler barn konkurrerar om föräldrarnas tid och 

engagemang.  

Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur syskon påverkas av att växa upp med 

en bror eller syster som har ett funktionshinder. 

Frågeställningar 

Finns det något samband mellan ansvarstagande och hjälpsamhet i förhållande till 

platsen i syskonskaran? 

Hur ser individen på sitt eget syskonskap till en bror/syster med funktionshinder? 

Metod 

Deltagare 
I studien deltog 18 personer, 11 kvinnor och 7 män i åldrarna 8 - 42 år (M = 19,5, SD 

=11,78). Två av deltagarna har endast uppgett kön och ålder för att sedan inte besvara 
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frågorna vilket medför att resultaten baseras på 16 individers kompletta svar. Åldersskillnaden 

mellan respondenten och det syskon som står närmast denne åldersmässigt varierar mellan 10 

- 96 månader (M = 41,81, SD = 26,46). Detta visar att det i studien ingår förutom ”vanliga” 

syskon även så kallade pseudo-tvillingar och ensambarn. Respondenterna representerar både 

äldre och yngre systrar och bröder som hade 1-3 syskon vardera där minst ett syskon hade 

någon form av funktionshinder. Några av syskonen hade endast ett funktionshinder, 

exempelvis ADHD, Asperger syndrom, Downs syndrom eller grav utvecklingsstörning. 

Andra uppger att deras syskon har flera diagnoser, exempelvis 

 ADD, Asperger syndrom, ångest/depression, glutenintolerans 

 ADHD och autistiskt syndrom 

 ADHD, OCD och PANDAS 

 Asperger och ADHD 

 Autism, språkstörning, ADHD 

 Autism, lindrigt utvecklingsstörd 

 Infantil autism med språkstörning 

 Lättare CP-skada, lätt begåvningsnedsättning och autismspektrumtillstånd 

 NPF, ADHD 

6 av deltagarna uppger att de själva också hade ett funktionshinder, dock framkommer det inte 

vilken diagnos. Endast en av dessa har nämnt detta i enkäten. Den egna diagnosen har då gett 

förståelse för syskonets svårigheter eftersom dessa även finns hos deltagaren själv. De övriga 

fem har inte återkommit till sin egen diagnos. Eftersom det inte framkommit information som 

tyder på att möjligheterna till hjälpsamhet eller ansvarstagande skulle vara begränsade utgår 

studien från att dessa personer inte har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som påverkar 

deras möjligheter att hjälpa till eller ta ansvar.  

Vad gäller uppväxten är 12 deltagare uppvuxna tillsammans med sina biologiska 

föräldrar, några uppger att de vuxit upp med biologisk mamma eller pappa samt dennes 

eventuella nya partner och barn. Några uppger utöver detta att de även bott på ett flertal 

platser, bland annat hos släktingar eller fosterhem. 

Vid sökande av litteratur har jag använt mig av bibliotekets databaser Libris, Ebosco, 

Diva portalen, psyc articles samt avhandlingar.se för att finna relevanta vetenskapliga studier. 

Att använda biblioteket och elektroniska resurser är ett enkelt sätt att finna tidigare 
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genomförda vetenskapliga studier (Ejlertsson, 2005, Backman, 2008). De sökord som använts 

vid svenska sökningar är ADHD, autism, funktionshinder, syskon, syskonskap medan orden 

ADHD, autism och siblings har använts vid sökningar på engelska. Vid genomläsning av 

tidigare forskning inom ämnet har förslag på teoretiska referensramar presenterats och de som 

varit mest aktuella för studien har använts.  

Materiel 
Enkät 

En enkät (bilaga 1) bestående av sammanlagt 52 öppna och slutna frågor skapades 

utifrån studiens syfte och frågeställning vilket enligt Borg och Westerlund (2006) bidrar till 

höjd validitet. Frågorna gällande ansvarstagande behandlade hur individen hjälper till i 

hemmet med att se efter sitt/sina syskon med funktionshinder, hur personen agerar om någon 

genomför negativa handlingar mot syskonet med funktionshinder, i vilket utsträckning 

personen undviker konflikter med föräldrarna för föräldrarnas skull, kamratrelationer samt om 

de förklarar syskonets diagnos/diagnoser för andra människor. Frågorna inriktade mot 

hjälpsamhet handlade om praktiska göromål i hemmet såsom diskning, matlagning, 

barnpassning men även kamratskap. Enkätens öppna frågor gav möjlighet att förklara positiva 

och negativa effekter av syskonskapet med egna ord. Kombinationen av öppna och slutna 

frågor ger respondenten möjlighet att beskriva och utveckla svaren och ge olika perspektiv på 

dennes uppfattningar och upplevelser.  

Utkastet till enkäten formulerades tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 2) 

och ett följebrev (bilaga 3) på ett worddokument som godkändes av handledaren. Vid 

formuleringen av dessa har ett språk anpassat till målgruppen använts vilket Ejlertsson (2005) 

poängterar är viktigt. Därefter överfördes följebrevet och enkätfrågorna till internetenkäten på 

www.enkät.se (observera att enkät i webbadressen ska stavas med bokstaven ä). Att publicera 

enkäter på internet är vanligt och enligt Ejlertsson (2005) finns ett flertal sidor på internet att 

tillgå vid enkätstudier.  

Därefter publicerades informationsbrevet vid fyra separata slutna grupper på 

facebook; hjärtefrågor NPF, Autism- och Aspergerförbundet, Föräldragrupp – Luleå - för 

föräldrar till barn med NPF samt Autism och Asperger Norrbotten. Cirka en vecka efter det 

första inlägget skickades publicerades samma inlägg en gång till för att fler skulle få 

möjlighet att besvara enkäten.  
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Etik 

De etiska forskningsprinciperna följdes bland annat då samtliga respondenter gav det 

Ejlertsson (2005) och Kvale och Brinkmann (2009) benämner samtycke, då de genom ett 

aktivt val kunde välja att följa eller ignorera länken på informationsbrevet som publicerades 

vid fyra olika grupper på facebook. När respondenten därefter kom till enkäten möttes de först 

av ett följebrev och därefter återigen av ett aktivt val att starta enkäten. Detta gav 

respondenten två möjligheter att avbryta sin medverkan i studien. Genom följebrev och 

informationsbrev framkommer viktig fakta där bland annat information om studiens syfte 

presenteras på ett intresseväckande sätt. Dock påpekar Kvale och Brinkmann (2009) att det är 

viktigt att inte avslöja för mycket om studien då detta kan påverka resultatet. Deltagarnas 

anonymitet framkommer också tillsammans med mina egna kontaktuppgifter utifall att det 

finns behov av att ta kontakt med mig. 

Procedur. 
Dataanalys 

IBM SPSS statistics 21 har använts vid den statistiska analysen. Utifrån de 

syskonteorier som beskrivs i den teoretiska referensramen bildades tre beroende variabler. 

1. Syskonplacering: förstfödd, andra barnet (de enda placeringar som ingick i 

studien). 

2. Syskontyp utifrån åldersskillnad: ensambarn (< 72 månader), pseudo-tvilling 

(< 30 månader) och ”vanligt” (övriga).  

3. Syskontyp utifrån könstillhörighet: äldre syster, yngre syster, mellanbarn, äldre 

bror, yngre bror. 

De oberoende variablerna utgjordes av de frågor som var förknippade med 

ansvarstagande (5 frågor) och hjälpsamhet (8 frågor). Utifrån skalnivåerna delades därefter 

dessa upp i två grupper där varje grupp endast innehöll frågor bestående av nominal- eller 

ordinaldata.  

Det första testet med SPSS som genomfördes var att ta fram observed power för de 

oberoende variablerna. Det är av vikt att vetenskapliga studier håller hög validitet och 

reliabilitet. Statistisk power är ett alternativ att undersöka om antalet deltagare är tillräckligt 

många vilket Borg & Westerlund (2006) uppger är av stor vikt för ett tillförlitligt resultat. 

Resultatet av statistiska analyser ska kunna representera en hel population varför det är viktigt 
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att undersöka om resultaten uppkommit av slumpen eller inte, det vill säga om det finns 

signifikanta skillnader eller inte (Ejlertsson, 2005, Borg & Westerlund, 2006). 

Den andra statistiska analysen genomfördes med oneway-ANOVA där de oberoende 

variablerna analyserades mot de beroende variablerna. Borg och Westerlund (2006) förklarar 

att dessa tester visar på vilka variationer det finns mellan variabler och ger utfall om huruvida 

resultatet är signifikant för den aktuella populationen. Den aktuella signifikansnivån i studien 

har varit .05. Analyserna gjordes i två omgångar, först där en beroende variabel ställdes mot 

en oberoende variablerna bestående av nominaldata för att därefter analyseras mot 

ordinaldatan inom samma variabel. Därefter analyserades den andra och tredje beroende 

variabeln på motsvarande sätt. Slutligen hade samtliga beroende och oberoende variabler 

analyserats (figur 1). Till samtliga test valdes Tukey som Post hoc, homogeneity of variance, 

Brown – Forsyth och Welch. Till den beroende variabeln syskonplacering användes 

univariate analysis of variance istället för post hoc då denna endast innehöll två grupper. 

 

 

 

 

Figur 1 Separata analyser av ansvar och hjälpsamhet där nominal- och ordinaldata 

analyserades separat mot syskonplacering, syskontyp utifrån åldersskillnad och syskontyp 

utifrån könstillhörighet. 

Resultaten från analyserna överfördes omedelbart till ett kollegieblock och därefter till excel. 

De signifikanta resultaten visualiserades därefter med hjälp av ett stapeldiagram där den 

oberoende variabeln motsvarade y-axeln och den beroende variabeln motsvarade x-axeln. 

Enligt Backman (2008) är diagram ett lämpligt sätt att redovisa resultatet på ett översiktligt 

sätt. Resultaten som var icke signifikanta redovisades i tabellform. 

Resultat 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur syskon påverkas av att växa upp med 

en bror eller syster som har ett funktionshinder. Studiens frågeställningar berör samband 

mellan ansvarstagande och hjälpsamhet samt platsen i syskonskaran. Studien undersöker även 

individens egna uppfattningar om syskonskap till en bror eller syster med ett funktionshinder. 
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Den fösta delen av analysen avsåg att undersöka om det finns signifikanta skillnader 

mellan de beroende variablerna syskonplacering, syskontyp utifrån åldersskillnaden samt 

syskontyp utifrån könstillhörighet i jämförelse med de oberoende variablerna ansvarstagande 

och hjälpsamhet. Det låga antalet deltagare medförde att den statistiska styrkan (statistic 

power) undersöktes för att avgöra om studien var i behov av fler deltagare. Observed power 

för ansvarstagande (Tabell 1) uppgick till .997 (p < .005) och för hjälpsamhet (Tabell 2) 1.000 

(p < .005) vilket visar att studien höll god statistisk styrka och kunde därmed ge tillförlitliga 

resultat. Borg och Westerberg (2006) förklarar att antalet deltagare och power påverkar 

varandra där en högre power minskar risken för att studien ska visa statistiska skillnader i 

resultatet som inte är tillförlitliga. 

Tabell 1 Tabell observed power vid ansvar 

Effect Value F 
Hypothesis 

df 
Error df Sig. 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Powerc 

 

Pillai's Trace ,794 11,576b 4,000 12,000 ,000 46,305 ,997 

Wilks' Lambda ,206 11,576b 4,000 12,000 ,000 46,305 ,997 

Hotelling's 
Trace 

3,859 11,576b 4,000 12,000 ,000 46,305 ,997 

Roy's Largest 
Root 

3,859 11,576b 4,000 12,000 ,000 46,305 ,997 

a. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: ansvar 
b. Exact statistic 
c. Computed using alpha = ,05 
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Tabell 2 Observed power för hjälpsamhet 

Effect Value F 
Hypothesis 

df 
Error df Sig. 

Noncent. 
Parameter 

Observed 
Powerc 

  

Pillai's Trace ,942 20,750b 7,000 9,000 ,000 145,248 1,000 

Wilks' Lambda ,058 20,750b 7,000 9,000 ,000 145,248 1,000 

Hotelling's 
Trace 

16,139 20,750b 7,000 9,000 ,000 145,248 1,000 

Roy's Largest 
Root 

16,139 20,750b 7,000 9,000 ,000 145,248 1,000 

a. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: hjälpsamhet 
b. Exact statistic 
c. Computed using alpha = ,05 
 

I Tabell 3, Figur 2 samt Figur 3 visas resultatet av oneway ANOVA där skillnader 

mellan syskonplacering, syskontyp utifrån åldersskillnad samt syskontyp utifrån 

könstillhörighet i jämförelse med ansvarstagande presenteras. Som tidigare nämndes 

innehåller ansvarstagande frågor om att ta ansvar för att städa det egna rummet, undvika 

konflikter med föräldrarna för föräldrarnas skull, prioritera sitt syskons välmående före det 

egna, att förklara för omgivningen syskonets funktionshinder samt att försvara syskonet om 

någon behandlar denne negativt. 

Den första analysen som redovisas i Tabell 3 visar inga signifikanta skillnader mellan 

att vara det första eller det andra barnet i syskonskaran och ansvarstagande.  

Tabell 3 Jämförelse mellan syskonplacering och ansvarstagande 

förstfödd  andra barnet 

oberoende variabel  M  SD  M  SD  F  SIG.  df 1  df 2  MS1  MS 2 

städ  1.6  .55  1.55  .52  .036  .851  1.0  14  .010  .281 

konfliktundvikande  2.8  1.48  3.19  1.33  .265  .614  1  14  .510  1.888 

syskonmående  1.8  .48  2.09  .83  .419  .528  1  14  .291  .694 

förklara  3.4  1.14  3.28  1.35  .033  .858  1  14  .056  1.670 

försvara  2.4  1.52  3.19  1.48  .954  .348   1  14  2.101  2.203 
df 1, MS 1 = between groups 

df 2, MS 2 = within groups 
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Figur 2 visar signifikanta skillnader mellan syskontyper utifrån åldersskillnaden (p = 

.022, F = 5.197) vad gäller att förklara för omgivningen om syskonets funktionshinder (df 1 

=2, df 2 =13, MS 1 = 5.207, MS 2 = 1.002). Testets homogenitet var god (p = .608, df  1 = 2, 

df 2 = 13) samt Welch och Brown-Forsythe visade signifikanta skillnader (Welch p = .008, df 

1 = 2, df 2 = 7.651, Brown-Forsythe p = .011, df 1 = 2, df 2 = 12.814). Post hoc visade att 

skillnaden berörde ensambarn och pseudo-tvillingar (p = .019, F =5.197, df 1 = 2, df 2 = 13, 

MS 1 = 5.207, MS 2 1.002) där pseudo-tvillingar (M = 3.86, SD = 1.07) i större utsträckning 

än ensambarn (M = 1.67, SD = .58) beskriver syskonets funktionshinder. 

Figur 2 visar att ensambarn i störst utsträckning förklarar sitt syskons 

funktionshinder för andra människor. 

Figur 3 visar att det finns signifikanta skillnader mellan syskontyp utifrån 

könstillhörighet, p = .038, F = 3.710, MS 1 = 3.868, MS 2 = 1.042, df 1  = 4,  df 2 = 11 och 

ansvarstagande vad gäller undvikande av konflikter för föräldrarnas skull. Homogeniteten var 

god (p = .066, df 1 = 4, df 2 = 11). Post hoc testet visade att skillnaden berör yngre systrar 

(YS) och äldre systrar (ÄS) (p = .022). Yngre systrar hade ett medelvärde som är 3.2 högre än 
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de äldre systrarna (YS M = 4.20, ÄS M = 1.00) vilket innebär att yngre systrar i större 

utsträckning undviker konflikter med föräldrarna.  

 

 

Figur 3 visar att yngre systrar i större utsträckning än äldre systrar undviker 

konflikter med föräldrarna. 

I tabell 4-6 visas resultaten från oneway ANOVA där skillnader mellan 

syskonplacering, syskontyp utifrån åldersskillnaden samt syskontyp utifrån könstillhörighet 

och hjälpsamhet presenteras. Frågorna som varit förknippade med hjälpsamhet utgår från 

vilken utsträckning respondenterna hjälper till med diskning, matlagning, städning, ta hand 

om ett syskon med funktionshinder (”barnvakt”) och att undvika konflikter med föräldrarna. 

Inom hjälpsamhet ingick även frågor som berör att be om hjälp av föräldrarna och syskon när 

respondenten behöver det.  
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Tabell 4 Jämförelse mellan syskonplacering och hjälpsamhet 

förstfödd  Andra barnet 

hjälp  M  SD  M  SD  F  SIG  df 1  df 2  MS 1  MS 2 

Diskning  1.00  .00  1.36  .50  2.500  .136  1  14  .455  .182 

matlagning  1.00  .00  1.09  .30  .438  .519  1  14  .028  .065 

städning  1.00  .00  1.36  .50  2.500  .136  1  14  .455  .182 

"Barnvakt"  1.2  .45  1.36  .81  .561  .466  1  14  2.841  5.065

Hjälp av mamma  3.4  1.67  1.45  .104  8.307  .012  1  14  13.010  1.566

hjälp av pappa  3.8  1.30  2.82  1.47  1.631  .222  1  14  3.314  2.031

hjälp av syskon  4.6  .55  3.64  1.21  2.838  .114  1  14  3.192  1.125

konfliktundvikande   1.8  .45  2.00  .45  .688  .421  1  14  .138  .200 
df 1, MS 1 = between groups 

df 2, MS 2 = within groups 

Det finns signifikanta skillnader vad gäller syskonplacering och att ta hjälp av mamma 

(tabell 4) vilket medför att vidare analys var av behov. De homogena varianserna gällande 

hjälp av båda föräldrarna samt att undvika att ta hem kompisar hade höga signifikansnivåer 

(hjälp av mamma P = .200, df 1 = 1, df 2 = 14, hjälp av pappa p = .817, df  = 1, df 2 = 14, 

kompisundvikande p=.501, df 1 = 1, df 2 = 14). Vid dessa tester återfanns endast signifikanta 

skillnader gällande att ta hjälp från syskon (p = .019, df 1 = 1, df 2 = 14)). Oneway ANOVA 

visade signifikanta skillnader (p = .012) vad gäller att be om hjälp av mamma. Jämförelsen 

mellan Welch och Brown – Forsythe visade icke signifikanta skillnader vad gäller hjälp av 

mamma (p =  .058, df 1 = 1, df 2 = 5.448) men signifikanta skillnader vad gäller hjälp av 

syskon (p = .045, df 1 = 1, df 2 = 13.952). Univariate analysis of variance visar dock inte på 

signifikanta skillnader mellan hjälp av mamma (p = .130) och hjälp av syskon (p = .672). 

Tabell 5 Jämförelse mellan syskontyp och hjälpsamhet 

pseudo‐tvilling  ensambarn "vanligt" 

hjälp  M  SD  M  SD  M  SD  F  SIG  df1  df 2  MS 1  MS 2

Diskning  1.28  .49  1.67  .58  .00  .00  2.807 .097 2  13  .452  .161 

matlagning  1.00  .00  1.00  .00  .41  .41  .813  .465 2  13  .052  .064 

städning  1.14  .38  1.33  .58  .52  .52  .325  .728 2  13  .071  .220 

"Barnvakt"  1.14  .38  1.67  1.15  .82  .82  .808  .467 2  13  4.077 5.046

Hjälp av mamma  2.43  1.90  2.0  1.73  1.03  1.03  .372  .697 2  13  2.411 5.302

hjälp av pappa  3.00  1.73  2.33  1.15  1.21  1.21  .871  .442 2  13  .945  2.542

hjälp av syskon  4.14  .90  4.00  1.73  1.21  1.21  .267  .770 2  13  1.875 2.154

konfliktundvikande   1.86  .38  1.67  .58  .41  .41  1.6  .239 2  13  .374  1.399
df 1, MS 1 = between groups 

df 2, MS 2 = within groups 
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Det finns inga signifikanta skillnader vad gäller syskontyp utifrån åldersskillnad och 

hjälpsamhet (tabell 5).



 

27 
 

Tabell 6 Jämförelse mellan syskontyp utifrån könstillhörighet och hjälpsamhet 

Äldre bror  äldre syster  mellanbarn  yngre syster  yngre bror 

hjälp  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  F  SIG  df 1  df 2  MS 1  MS 2 

Diskning  1.00  .00  1.5  .71  1.67  .58  1.2  .45  1.00  .00  1.445  .284  4 11 .258  .179 

matlagning  1.00  .00  1.00  .00  1.00  .00  1.2  .45  1.00  .00  .473  .755  4 11 .034  .073 

städning  1.00  .00  1.00  .00  1.68  .58  1.2  .45  1.33  .58  1.117  .397  4 11 .217  .194 

"Barnvakt"  1.00  .00  1.5  .71  1.68  1.15  1.00  .00  1.68  1.15  .756  .575  4 11 .401  .530 

Hjälp av mamma  2.33  1.15  3.00  1.53  2.00  1.73  1.8  1.79  1.67  1.15  .240  .910  4 11 .701  2.921 

hjälp av pappa  3.33  1.53  2.5  2.12  2.00  1.15  3.2  1.79  3.33  .58  .100  .980  4 11 .279  2.785 

hjälp av syskon  4.67  .58  3.5  .71  1.53  .88  4.4  .89  3.33  1.53  1.051  .425  4 11 1.309  1.245 

konfliktundvikande  1.67  .58  2.0  .00  1.67  .58  2.0  .00  2.33  .58  1.289  .333  4 11 .234  .182 
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Det finns inga signifikanta skillnader vad gäller syskontyp utifrån könstillhörighet och 

hjälpsamhet (tabell 6).  

Från hushållssysslor och konflikter till acceptans av det annorlunda 

Enkätfrågor med öppna svarsalternativ kan ibland ge motsägande resultat i jämförelse 

med slutna frågor. Ejlertsson (2005) förklarar detta med att personliga uppfattningar och 

omedvetna faktorer kan påverka respondenternas svar vilket leder till att svaret på en sluten 

fråga kan bli ett och svaret på en öppen fråga blir ett annat. Därför ansågs det viktigt att 

respondenten gavs möjlighet att med sina egna ord beskriva positiva och negativa aspekter av 

syskonskapet. Dessa kvalitativa resultat kopierades till ett worddokument som analyserades 

med hjälp av ATLAS.ti. Den första analysen gav 19 grupperingar, därför lästes svaren igenom 

ytterligare en gång och nya grupperingar gjordes. Några grupper fick byta namn eftersom 

svaren passade även under andra grupperinger. Slutligen fanns det 9 grupper kvar där antalet 

quotes (kodningar) varierade stort. De tre grupper med flest antal kodningar; ta ansvar över 

hushållssysslor (11 koder), konflikter och konflikthantering (8 koder) och kunskap leder till 

att det annorlunda inte är farligt (8 koder) fick utgöra rubrikerna för resultatet av analysen.  

Ta ansvar över vardagliga hushållssysslor 

 Trots att de flesta av respondenterna uppgav att de endast 0-1 gånger varje vecka 

hjälpte till i hemmet med städning, matlagning och diskning framkommer det tydligt att 

deltagarna tar ansvar för att hjälpa sitt syskon med funktionshinder på olika sätt. 

Respondenterna uppgav att de hjälper till genom att lära syskonet nya saker, förklara hur olika 

saker fungerar såväl nya som gamla. De beskrev hur de hjälper till med kläder, läxläsning, 

stöttning och att vara till hands för syskonet. Det framkom även andra praktiska 

sysselsättningar som syskonen hjälper till med såsom att starta keyboard, användande av IT, 

påminnelse av tider, fördelning av schampoo med mera. Några uppgav att de hjälper sitt 

syskon genom att de själva hittat strategier för en fungerande vardag. ”jag brukar avvakta och 

säga till mina föräldrar när han blir arg på mig” (pojke, 9 år). En 17 årig pojke skriver ”Att ”ta 

hand om” min storebror, gå och leka med honom när han tjatar på mina föräldrar och de blir 

stressade för att de kanske ska göra något speciellt. Då ”ställer jag upp””. Det framkom även 

att det var vanligt att hjälpa till med vardagliga hushållssysslor såsom duka, baka, handla, laga 

mat, tömma diskmaskinen och städa. En pojke beskriver hur han fick vara ”det lilla rediga 

syskonet” som tog ansvar för att släcka lampor, låsa dörren och andra ansvarsområden som 

lätt glömdes bort av syskonet.  
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Konflikter och konflikthantering 

 Många beskrev konflikter både ur positiva och negativa termer. Det framkom att 

konflikter och konflikthantering var en vanlig del av vardagen och funktionshindren uppgavs 

ligga till grund för orsaken till konflikten då svårigheterna ofta förknippades med det sociala 

samspelet. Respondenterna uppgav att konflikter mellan denne själv och syskonet med 

funktionshinder uppstod ibland, ”ibland slår han och bråkar med mig” (flicka, 9 år). Dock 

kunde effekterna av konflikterna även lyftas ur ett positivt perspektiv vilket en 9 årig pojke 

gjorde då han upplevde att han lärde sig hur syskonet med funktionshinder fungerar men även  

att han fick olika strategier för konflikthantering som kan användas på ett effektivt sätt.  

Några deltagare beskrev en inre konflikt då de kände att de inte fått lika mycket tid, 

kärlek och omtanke av föräldrarna eftersom syskonet med funktionshinder tagit plats genom 

att synas och höras. De flesta beskrev att konflikter och konflikthantering tog mycket tid och 

energi av föräldrarna och dem själva. Det framkom tydligt att vardagen och uppväxten 

påverkades av syskonens funktionshinder då det exempelvis kan vara svårt att genomföra 

aktiviteter, mysstunder och måltidssituationer utan att samtidigt styra eller styras av syskonet 

eller hamna i konfliktsituationer.  

Kunskap leder till att det annorlunda inte är farligt 

 En positiv effekt av syskonskap till en person med ett funktionshinder handlade om 

ökad acceptans över människors olikheter. En 26 årig kvinna skrev till exempel att en positiv 

effekt varit ”att jag får lära känna olika människor och se att det inte är farligt med det som är 

annorlunda”. Andra beskrev att de lärt sig acceptera att alla är olika, de har fått ökad 

förståelse, kompetens och ödmjukhet. Några skrev att de lärt sig tålamod samt att tolerera och 

inte döma människor på förhand. När de mött människor i skolan som haft en diagnos eller en 

jobbig skolgång har de försökt att ta hand om dem och hjälpa dem vidare. De positiva 

effekterna beskrevs ur flera perspektiv, en 9 årig pojke skrev ”De är snälla och vi får gå före 

kön på Liseberg”. Andra skrev att syskonet är snällt, att det är roligt när syskonet tänker på ett 

annat sätt än individen själv, att dörren till hemmet är upplåst då brodern är hemma samt att 

det fanns kunskap i konflikthantering som kunde användas i vuxen ålder. Andra positiva 

effekter som framkommit är att kunskapen om funktionshindret gynnat dem dels genom 

förståelse då individen själv som också har diagnosen eller för den person som själv fått ett 

barn med samma funktionshinder som det egna syskonet. Det fanns även en som anser att det 

inte finns några positiva effekter med detta syskonskap. Kunskapen lyfts även utifrån de 
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aspekter att familjen måste anpassa sig efter syskonens funktionshinder genom planering, 

förberedelser och organisering samtidigt som det fanns en saknad av att göra spontana resor, 

affärsbesök med mera som deltagarna uppfattar att ”vanliga familjer” kan göra i större 

utsträckning än dem själva.  

Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att ensambarn i större utsträckning än pseudo-tvillingar 

förklarar för omgivningen om sitt syskons funktionshinder samt att yngre systrar i större 

utsträckning än äldre systrar undviker konflikter med sina föräldrar. Vidare finns både 

signifikanta och icke-signifikanta skillnader vad gäller att be om hjälp av mamman och 

syskonplaceringarna förstfödd och att vara det andra barnet. Övriga tester har inte varit 

signifikanta. Trots dessa icke-signifikanta resultat beskriver deltagarna hur det hjälper till och 

tar ansvar för sina syskon med funktionshinder. Många deltagare beskriver hur de hjälper till 

med vardagliga hushållssysslor såsom handla, läxläsning, förklara hur saker fungerar med 

mera. Konflikter som är vanligt förekommande hos familjerna ses både ur positiva och 

negativa aspekter. De flesta skriver dock att de inte är rädd för det som är annorlunda vilket 

kommer från deras egen ökade kunskap och erfarenhet.  

Diskussion 

Av studiens 18 deltagare uppger 6 av dem (33%)  att de själva har ett funktionshinder. 

Eftersom det i majoriteten av fallen inte framkommer vilket funktionshinder som deltagaren 

har finns det en risk att dessa kan påverka individens förutsättningar för ansvarstagande och 

hjälpsamhet utifrån studiens frågor som fanns i enkäten. Det finns dock inte någonting i 

svaren från enkätens öppna frågor som tyder på att någon av deltagarna skulle ha begränsade 

möjligheter till att hjälpa till, exempelvis på grund av ett fysiskt funktionshinder som gör att 

individen inte klarar av att städa, diska eller utföra liknande uppgifter. Det finns inte heller 

någonting som kan förknippas med en minskad förmåga för ansvarstagande varför jag utgår 

från att så inte heller är fallet. Dock anser jag att dessa personers uppfattningar är av vikt då 

varje enskild individs upplevelser är unika och bidrar med viktig information relaterad till 

studiens syfte. Då syftet med studien inte varit att undersöka könsskillnader i syskonskapet, 

har endast platsen i syskonskaran varit av intresse och skillnader vad gäller den specifika 

relationen, exempelvis storasyster – lillasyster, på ett djupare plan inte genomförts. Dock 

anser jag att det är av vikt att vara medveten om att könsskillnader framkommit i tidigare 

studier varför dessa presenterats i bakgrunden. 
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Skillnader mellan studier 

Den statistiska analysen visar att pseudo-tvillingar i större utsträckning än ensambarn 

förklarar för omgivningen om syskonets funktionshinder då denne utsätts för negativ 

påverkan av omgivningen. Att förklara för omgivningen om sitt syskons funktionshinder kan 

enligt Dellve (2007) förknippas med ökat ansvar. Eftersom pseudo-tvillingar har en 

åldersskillnad på maximalt 30 månader kan detta resultat ses som motsatsen till Milevsky et 

als (2005), som upptäckte en varmare relation med färre konflikter mellan syskon som hade 

en större åldersskillnad. Min studie visade att pseudo-tvillingarna i större utsträckning än 

ensambarnen tar syskonet i försvar för att ingen ska få vara dum med syskonenet vilket kan 

ses som en nära relation med omhändertagande inställning. Det är viktigt att påminnas att 

Milevsky et als (2005) studie inte var inriktad mot personer med funktionhinder vilket kan 

påverka skillnaden mellan denna studies resultat och Milvevsky et als (2005). Även 

Martinsen-Larsen och Sørrig (2004) beskriver motsatsen till resultatet där konflikter och 

uppmärksamhetssökande från föräldrarna ses som en negativ påverkan orsakad av 

åldersskillnaden hos pseudo-tvillingar. Det finns flera orsaker till att dessa resultat motsäger 

tidigare studier. Exempelvis beskriver Gillberg (1999) och Karlsson (2007) de sociala 

svårigheterna som är typiska vid autism samt ADHD, som också påverkar relationen mellan 

syskonen vilket bekräftas av Gillberg (1999). Slutligen kan en omhändertagande inställning 

och en nära relation även förklaras av Berg Wikander (2009) som beskrev att detta är vanligt 

förekommande hos de som växer upp med syskon som har funktionshinder. 

Trots att studien visar få signifikanta skillnader vad gäller ansvarstagande, beskriver 

deltagarna att de har eller har haft ett flertal ansvarsområden under uppväxten. Detta 

motstridiga resultat kan dels förklaras med att det inte finns några skillnader mellan platsen i 

syskonskaran och ansvarstagande. Eller att de olika frågorna precis som Ejlertsson (2005) 

beskriver kan ge olika svar då uppfattningen av de slutna och öppna frågan kan variera. 

Dellve (2009), Stenhammar (1999), Dillenburger et al. (2010), Blomgren och Wanger (2010), 

Simmeborn Fleicher (2010) och Berg Wikander (2009) är studier som visar att syskon till 

funktionshindrade ofta tar ett ökat ansvar jämfört med syskon som växer upp med icke 

funktionshindrade personer. Även denna studie visar att det är vanligt att syskon tar ökat 

ansvar och hjälper till, ofta med aktiviteter som är förknippade med hemmet och vanligt 

förekommande hushållssysslor. De beskriver hur de redan som barn tagit ett vuxenansvar där 

allt ifrån vardagliga hushållsgöromål såsom att plocka ur diskmaskinen och handla till att ta 

ansvar för att släcka, låsa och komma i tid ingått. Detta kan ses ur Bowens triangel i 
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familjesystemteorin där tre personer tillsammans bildar en triangel. Föräldrarna och syskonet 

utan funktionshinder kan tillsammans bilda de tre uddarna på triangeln. Samspelet mellan 

dessa personer leder till att de kompletterar varandra i stressfyllda situationer, exempelvis då 

ett flertal moment i vardagen måste genomföras såsom matlagning, ta hand om syskon eller 

vid trötthet. 

Lillasyster undviker konflikter 

I studien har det även framkommit att yngre systrar i större utstäckning än äldre 

systrar försöker undvika konflikter för föräldrarnas skull. Martinsen-Larsen och Sørrig (2004) 

förklarar att en lillasyster som växer upp enbart tillsammans med en äldre syster har ett stort 

behov av att få beröm och erkännande för det hon gör. Undvikande av konflikter för 

föräldrarnas skull kan ge det beröm och erkännande som eftersöks av föräldrar och andra i 

omgivningen. Men även detta kan förklarars med Gillberg (1999) och Karlssons (2007) 

förklaringar av funktionshindren där den sociala kompetensen är påverkad. Detta kan leda till 

att en yngre syster som har hög social kompetens har en äldre syster med lägre social 

kompetens orsakad av ett funktionshinder, möts på samma nivå. Två syskon, oavsett 

könstillhörighet, kan därför ha stor skillnad vad gäller social kompetens och detta kan leda till 

en medveten eller omedveten konflikt mellan syskonparet.  

Vikten av kunskap  

I studien har det framkommit att konflikter och konflikthantering är en stor del av 

vardagen. Jag anser att det finns ett samband mellan kunskap och konflikthantering eftersom 

konflikthanteringssituationer kräver kunskap om konfliktlösningsmetoder men även kunskap 

om syskonets funktionshinder. Respondenterna beskriver hur de fått ökad förståelse och 

acceptans för människors olikheter vilket de anser orsakas av ökad kunskap. I studien 

framkommer det inte om familjerna pratat öppet om syskonens svårigheter men eftersom 

kunskapen finns hos såväl vuxna som barn har denna kunskap kommit någonstans ifrån. 

Troligtvis genom omgivningen som förklarat varför syskonet beter sig på ett speciellt sätt. 

Enligt Stormshak et al (2009) har den emotionella hemmiljön betydelse för syskonskapet 

vilket medför att de sociala svårigheter som Gillberg (1999) och Karlsson (2007) uppger är 

förknippade med ADHD och autism är i behov av att förklaras för syskon för att 

syskonrelationen ska fungera så bra så möjligt. De flesta av respondenterna beskriver hur det 

annorlunda syskonskapet har lett till att de fått ökade kunskaper om människor och mänskliga 

olikheter. De beskriver att syskonskapet har lett till att de inte anser att det annorlunda är 
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farligt. Detta kan förklaras utifrån ett flertal studier (Dellve, 2009, Stenhammar, 1999, 

Dillenburger, Keenan, Doherty, Byrne & Gallagher, 2010, Blomgren & Wanger, 2010, 

Simmeborn Fleisher, 2013, Berg Wikander, 2009) som visat att syskon till funktionshindrade 

tar större ansvar samt att de visar större empatisk förmåga och högre social kompetens.  

Avsaknaden av aktiviteter 

I studien framkommer det att det finns en önskan att kunna gå på stan, till affären och 

så vidare som vanliga familjer upplevs kunna göra. Detta har framkommit i de öppna frågorna 

vilket kan visa att detta är vanligt förekommande hos familjer med annorlunda syskonskap. 

Dillenburger, Keenan, Doherty, Byrne & Gallagher (2010) beskrev också detta i sin studie. 

Detta är dock inte analyserat mot de beroende variablerna varför jag inte kan se om det är en 

återkommande upplevelse hos någon specifik grupp eller om det är en allmän upplevelse. 

Olika signifikansnivåer 

Analysen visade olika signifikansnivåer i de olika testerna vad gäller att ta hjälp av 

mamman i familjen. Orsaken till detta kan vara att flera tester genomförts och därför har 

dataprogrammet tagit hänsyn till homogena varianser, konkreta inskrivna siffervärden med 

mera. Det finns även en risk att testen inte är korrekt genomförd. Trots att delar av analysen 

varit signifikanta väljer jag att tolka helheten av resultatet vad gäller att ta hjälp av mamma 

som icke signifikanta då denna analys inte visar tydliga genomgående signifikanta skillnader. 

Tydlig påverkan 

Slutligen framkommer det i studien att samtliga deltagare, oavsett ålder, beskriver hur 

det annorlunda syskonskapet påverkat dem på olika sätt. Hur personen påverkats kan 

troligtvis beskrivas på ännu fler sätt då denna studie endast utgått från de medvetna 

aspekterna. Många av svaren gällande ansvarstagande och hjälpsamhet utgår från vanliga 

återkommande hushållsaktiviteter såsom duka fram, ta hand om syskon, handla, ta hand om 

djur med mera vilket kan förklaras med att de slutna frågorna kan ha påverkat respondentens 

svar och tankeprocess. Dock framkommer det tydligt att det annorlunda syskonskapet 

påverkar individen precis som Stenhammar (1999), Blomgren & Wanger (2010), Bat-Chava 

& Martin (2002), Dellve(2007) också sett. 

Metoddiskussion 
Jag andrahandsrefererar till Stenhammar (1999) eftersom detta är ett material som 

blivit till efter en två dagar lång konferens där praktiker och forskare som intresserade sig för 
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funktionshindrade personers syskons livssituation träffats. Materialet riktar sig till föräldrar, 

forskare, familjer, och de som arbetar eller möter barn- och ungdomar med funktionshinder 

samt deras syskon. Jag anser att dessa är tillförlitliga då målet med konferensen enligt 

Stenhammar (1999) varit vidareutveckling. Trots att detta material tillsammans med ett fåtal 

övriga avhandlingar och litteratur är upp till 15 år gamla anser jag att dessa är av intresse och 

att de tillsammans med nyare material ger en tydlig beskrivning av det aktuella området. Vad 

gäller de olika diagnoserna har jag medvetet valt att beskriva dessa kortsiktigt för att läsaren 

ska få förståelse för de svårigheter som är förknippade med de neuropsykiatriska 

funktionshindren ADHD och autism och hur dessa kan påverka dem själva och omgivningen. 

Jag valde att beskriva ADHD och autism eftersom de är kontinuerligt återkommande hos 

respondenternas syskons funktionshinder. I studien framkommer motsägande resultat vad 

gäller tidigare forskning och denna studies resultat. Det finns även motsättningar och 

ifrågasättande om olika funktionshinders existerande. Backman (2008) förklarar att 

litteraturgenomgången ska ge god kunskap om det aktuella området.  

Då antalet fullständigt besvarade enkäter endast uppgick till 16 stycken av18 

motsvarar bortfallet två personer. Om dessa valt att avbryta enkäten för att vid ett senare 

tillfälle besvara den har jag inte vetskap om. Bortfallet anser jag inte påverkar det slutliga 

resultatet då ett statistic power test gav indikation om studien hade varit i behov av fler 

deltagare. Orsaken till bortfallet kan jag bara spekulera om då jag personligen inte träffat 

respondenten vid enkättillfället vilket medför att jag inte haft möjlighet att ta del av en 

förklaring till varför enkäten avbröts och därför undviker jag att ta ställning till detta.  Valet 

av att undersöka individens plats i syskonskaran har setts ur tre olika perspektiv. Placeringen 

vad gäller förstfödd eller andra barnet utgår från svaren då dessa är de enda placeringar som 

framkommit. Åldersskillnaden mellan respondenten och det syskon som står närmast denne 

åldersmässigt varierar från 10 till 96 månader. Martensen – Larsen & Sørrig (2004) uppger att 

åldersskillnaden och könet påverkar individen på olika sätt varför skillnader vad gäller 

pseudo-tvillingar, ensambarn och ”vanliga” också studerades. Viktigt att påminnas är att 

ensambarn inte motsvarar ett barn som växer upp utan några syskon. Istället representeras 

ensambarnet enligt Martensen – Larsen & Sørrigs (2004) beskrivning ett barn som antingen 

kan vara det enda barnet i familjen eller ett barn som har mera än 6 års åldersskillnad till det 

syskon som åldersmässigt är närmast personen. Valet att pseudo-tvilling uppgår till 30 

månader istället för 18, avgörs från Martensen – Larsen & Sørrig (2004) förklaring att 

effekten av syskonskapet kan kvarstå till drygt 2 års ålder. För att undvika negativ påverkan 
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anser de därför att åldersskillnaden bör överstiga 2,5 år (30 månader). Med denna 

åldersskillnad bör eventuell negativ påverkan orsakad av pseudo-tvilling effekten kunna 

uteslutas. Slutligen valdes könsaspekterna i kombination till de/det andra syskonen att 

undersökas, det vill säga om individen är storasyster, lillasyster, storebror, lillebror eller 

mellanbarn. Detta anser jag har gett en bred bild av syskonskapet.  

Diskussionssammanfattning 

Till viss del finns det ett samband mellan ansvarstagande och hjälpsamhet i 

förhållande till platsen i syskonskaran. De slutna frågorna gav ett samband mellan några av 

platserna i syskonskaran och ansvarstagande då konfliktundvikande med föräldrarna och att 

förklara för omgivningen om syskonets funktionshinder enligt Dellve (2007) kan kopplas 

samman med att ta ansvar. En tredje del som enligt Dellve (2007) också kan förknippas med 

ansvar är att söka hjälp vid behov. Då resultatet visade både signifikanta och icke signifikanta 

skillnader valde jag att utgå från att dessa är icke signifikanta. Trots detta resultat beskriver 

respondenterna med sina egna ord ett stort ansvarstagande och hjälpsamhet vilket bekräftar 

tidigare studier.   

Syskonskapet beskrivs både ur positiva och negativa termer. Konflikter och 

konflikthantering kan ses ur båda perspektiven liksom hur deltagarna upplever att det är att 

växa upp med ett syskon med funktionshinder. Det som återfinns hos de flesta respondenter är 

belyser en glädje över att de fått kunskap som lett till att de inte är rädda för det som är 

annorlunda och därför tycker de inte heller att det är farligt. Att växa upp med annorlunda 

syskon bjuder på både positiva och negativa erfarenheter. 

Fortsatt forskning 
Att studera syskons påverkan av det ”annorlunda” syskonskapet anser jag är av stor 

vikt då studien visar att det finns påverkansfaktorer som är viktiga att ha kunskap om. 

Respondenterna beskriver att de anser att syskonskapet har gett dem många positiva effekter, 

exempelvis ökad förståelse för det som är annorlunda, ökad tolerans med mera. Det skulle 

vara intressant att studera om föräldrar till funktionshindrade och dennes syskon har samma 

upplevelser av att leva med en familjemedlem som har ett eller flera funktionshinder.  

Då det i studien framkommit att konflikter och konflikthantering är en viktig del av 

vardagen skulle det vara av intresse att studera hur syskon påverkats av dessa. Finns det några 

skillnader mellan konflikterna i familjer med syskon som har funktionshinder och de som inte 
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har syskon med diagnoser. Det skulle även vara intressant att studera syskonens och 

föräldrarnas uppfattning om hur konflikthanteringen sker i dessa grupper.   

Eftersom olika funktionshinder påverkar individen på olika sätt, autism påverkar 

exempelvis den sociala förmågan negativt, skulle det vara intressant att studera om två syskon 

som åldersmässigt representerar en syskonplacering men utvecklingsmässigt byter plats med 

varandra i syskonskaran påverkas annorlunda. Hur påverkas individerna då syskon går om 

varandra i syskonskaran? 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor som överförts till www.enkät.se 

Är du: kvinna/man 

Hur många år är du? ________ 

Hur många syskon har du? __________ 

Hur många MÅNADER är det mellan dig och det syskon som är närmast dig åldersmässigt? 

Är det syskon som står dig åldersmässigt närmast 
lillasyster/storasyster/lillebror/storebror/tvillingar (bröder), tvillingar (systrar), tvillingar 
(syster + bror). 

Har du något syskon med funktionshinder? Ja/nej/vet ej 

Vilket/vilka funktionshinder har ditt syskon? ______ 

Har du något funktionshinder? Ja/nej 

Hur har familjesituationen sett ut när du växte upp (flera svar möjliga)? Jag har vuxit upp med 
min biologiska mamma och biologiska pappa + eventuella syskon, Jag har vuxit upp med min 
biologiska mamma + ev. syskon, Jag har vuxit upp med min biologiska pappa + ev syskon, 
Jag har vuxit upp med min biologiska mamma + hennes nya partner + ev. syskon, Jag har 
vuxit upp med min biologiska pappa + hans nya partner + ev syskon, Annat (skriv på nästa 
fråga) 

Om du valde ”annat” på föregående fråga, beskriv hur familjen sett ut.____ 

Om du är vuxen, ange vilken ålder du utgår från i kommande svar: Småbarnsår 5-ca 12år, 
tonåren 13-17år, vuxen ålder 18- jag flyttade hemifrån. 

Hur ofta hjälper du till med disken? 0-1ggr/v, 2-4ggr/v, 5-7 ggr/v 

Hur ofta hjälper du till med matlagning? 0-1ggr/v, 2-4ggr/v, 5-7 ggr/v 

Hur ofta hjälper du till att städa hemma? 0-1ggr/v, 2-4ggr/v, 5-7 ggr/v 

Jag städar bara mitt eget rum. Ja/nej 

Om du har ett syskon, hur ofta tar du hand om dem för att dina föräldrar ska kunna göra något 
annat (ex. laga mat, städa)? 0-1ggr/v, 2-4ggr/v, 5-7 ggr/v 

Om du ibland tar hand om ett syskon för att dina föräldrar ska kunna laga mat eller städa, hur 
gammalt är det syskon du tar hand om? Äldre än mig/yngre än mig 

Om någon gör någonting dumt mot ditt syskon med ett funktionshinder, vad gör du då? (flera 
svar möjliga). Ingenting – jag bryr mig inte, jag går och pratar med personen – ingen ska vara 
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dum med mitt syskon, jag gör som de andra – fastän jag vet att det är fel, jag för som de andra 
– det gör ju ingenting, annat 

Hur brukar du hjälpa ditt syskon som har ett funktionshinder? ______ 

När jag behöver hjälp ber jag om den av mamma. Oftast, ganska ofta, ibland, sällan, nästan 
aldrig 

När jag behöver hjälp ber jag om den av pappa. Oftast, ganska ofta, ibland, sällan, nästan 
aldrig 

När jag behöver hjälp ber jag ett syskon hjälpa mig. Oftast, ganska ofta, ibland, sällan, nästan 
aldrig 

Vad brukar du hjälpa dina föräldrar eller syskon med? 

Jag undviker att skapa konflikter med mina föräldrar. Oftast, ganska ofta, ibland, sällan, 
nästan aldrig 

Jag skapar medvetet konflikter med mina föräldrar. Oftast, ganska ofta, ibland, sällan, nästan 
aldrig 

Jag tycker att det är viktigare att mina syskon mår bra, än att jag gör det. Ja/nej/vet ej 

Jag brukar undvika att ta hem kompisar eftersom mina föräldrar får så mycket att göra då. 
Ja/nej/ ibland 

Jag undviker att ta hem kompisar för att jag tycker att mitt syskonmed funktionshinder är 
pinsamt. Ja/nej/ibland 

Jag brukar ta med mig kompisar hem. Ja/nej/ibland 

Vilka syskon har du? Äldre syskon/yngre syskon/både äldre och yngre syskon/ jag har inga 
syskon. 

Vilken plats i syskonskaran har du 1förstfödd, 2 andra barnet, 3 tredje barnet, 4 fjärde barnet, 
5 femte barnet, 6 sjätte barnet, 7 sjunde barnet. 

Om alternativen för platsen i syskonskaran inte räckte till, ange din plats nedan med en siffra 
där 1= första barnet, 2= andra barnet osv. _____ 

Om du har äldre syskon, hur många av dem är systrar? ____________ 

Om du har äldre syskon, hur många av dem är bröder? _____________ 

Om du har yngre syskon, hur många av dem är bröder? __________ 

Om du har yngre syskon, hur många av dem är systrar? ____________ 

Det syskon som står dig närmast i ålder, är det äldre eller yngre? _________ 
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Hur stor åldersskillnad är det mellandig och det syskon som är närmast dig i ålder (ange 
månader) ____________ 

Det syskon som är närmast dig i ålder, är det en syster/bror 

Om du har ett syskon med funktionshinder, vilken plats i syskonskaran har denne 
(1=förstfödd, 2 andra barnet osv.) 

Om du är vuxen: Vilka positiva effekter tycker du att syskonskapet till ett syskon med 
funktionshinder haft för dig? ________________ 

Om du är barn: vilka bra saker tycker du att det finns med att ha ett syskon med ett 
funktionshinder?_________________ 

Om du är vuxen: Vilka negativa effekter tycker du att syskonskapet till ett syskon med ett 
funktionshinder haft för dig? ______________ 

Om du är barn: Vad tycker du är dåligt med att ha ett syskon som har ett funktionshinder? 
__________ 

Jag tycker att mina föräldrar ägnar mera tid till mitt syskon med funktionshinder än till mig. 
Ja/nej/vet ej/ ej relevant 

Jag tycker att mina föräldrar engagerar sig lika mycket i mig som i mitt syskon med 
funktionshinder. Ja/nej/vet ej/ ej relevant. 

Jag tycker att mina föräldrar ägnar sig mera i mitt syskon med funktionshinder än mig. 
Ja/nej/vet ej/ej relevant 

Jag har någon gång varit deprimerad? Ja/nej/avstår från att svara. 

Jag brukar förklara för okända människor om mitt syskons funktionshinder? Ja – absolut, ja – 
ibland, ibland-ibland inte, nej det brukar jag inte, det angår inte dem! 

Om du har flera syskon och jämför dem med varandra, hur tycker du att kontakten med det 
syskon med funktionshinder är i jämförelse med de andra? Det är jättestor skillnad – jag har 
betydligt bättre kontakt med andra syskon, Det finns skillnader – jag har lite bättre kontakt 
med de andra syskonen men det är inte jättestora skillnader, jag har ungefär lika bra kontakt 
med alla mina syskon, jag har bättre kontakt med mitt syskon som har ett funktionshinder 
jämfört med de andra, jag har MYCKET bättre kontakt med mitt syskon som har ett 
funktionshinder jämfört med de andra, ej relevant. 

Vilka kunskaper har du om ditt syskons funktionshinder? Mycket bra, ganska bra, jag kan lite, 
jag har väldigt lite kunskap om dem. 

Övrigt som jag vill lyfta fram ______________________ 
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Bilaga 2 

Informationsbrev som publicerades på facebook-grupper 

Hej! 

Jag heter Katarina Lindqvist och studerar Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling 
och kommunikation vid Blekinge Tekniska högskola. Just nu håller jag på att skriva min C-
uppsats om syskonskap till funktionshindrade, ett ämne som jag tycker är intressant och 
viktigt att ha kunskap om eftersom många växer upp med syskon som har olika diagnoser. 
Intresset för ämnet kommer framförallt av egen erfarenhet. 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig med denna intressanta och viktiga studie genom att besvara 
min enkät. Följ länken 
http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=11054&mpid=5ed16e4bd66bcbba1807785df1f0b3a
6  om den inte fungerar, kopiera den och klistra in den i adressfältet.  

Om du har några frågor är du välkommen att maila mig på min hotmail som jag regelbundet 
kontrollerar. 

Med vänlig hälsning Katarina Lindqvist (katarinalindqvist@hotmail.com) 
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Bilaga 3 

Följebrev – publicerad på www.enkät.se 

 
Hej! 

Vad roligt att du vill svara på min enkät. 

Enkäten innehåller 52 frågor och jag tror att den kommer att ta cirka 15-20 minuter att 
besvara. Men detta beror på hur utförlig du är i de frågor där du kan beskriva med egna ord. 
Syftet med enkäten är att studera dina upplevelser av att växa upp med ett syskon som har ett 
funktionshinder. 

Jag har utformat enkäten för att den ska passa även för barn, därför vill jag att om du är vuxen 
och svarar på enkäten ska du försöka utgå i dina svar från ett specifikt åldersspann som du 
själv väljer i enkäten. Det kanske kan vara svårt att minnas, men gör så gott du kan.  

Några frågor är riktade till ban medan andra är riktade till vuxna. Då står det ”om du är barn” 
eller ”om du är vuxen”. Du behöver bara svara på det som är riktat mot den grupp du tillhör. 

Om du är ett barn som svarar på enkäten kan det vara bra att ha en förälder i närheten som kan 
hjälpa dig att skriva eller läsa (om det behövs). 

Självklart är du som svarar anonym och dina svar kommer att ligga till grund för resultatet i 
min C-uppsats vid Blekinge Tekniska Högskola. 

Tack för ditt deltagande. 

MVH Katarina Lindqvist (katarinalindqvist@hotmail.com) 

 


