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Förord 
 

Jag vill främst rikta ett stort tack till er respondenter som så öppet delat med er av era innersta 

tankar, känslor och erfarenheter till en för er helt främmande individ. Ni har med er kunskap 

bidragit till själva studiens själ och jag tar med mig dessa möten med er livet ut. Ni har gjort 

ett stort avtryck i mitt liv. 

 

Stort tack även till min handledare Martin Molin som genom sin stora erfarenhet av att vara 

handledare väglett mig genom processen till studiens slutresultat. 

 

Tack till alla er i min närmaste krets som stått ut med allt mitt engagemang i det här arbetet 

och då särskilt till min allra närmaste, du vet vem du är, som stöttat och motiverat mig när 

motgångarna varit stora. 
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1. Inledning 
 

Att växa upp med syskon som har en funktionsnedsättning är inte detsamma som att växa upp 

i en familj med syskon utan funktionsnedsättning. Familjer med barn som har 

funktionsnedsättning kan genom sitt barn möta större utmaningar än familjer med barn utan 

funktionsnedsättning. För att hantera dessa utmaningar utvecklar familjen enligt Norén & 

Sommarström (2006) olika typer av strategier. Det skulle exempelvis kunna handla om vem 

av föräldrarna som ska vara hemma och sköta om barnet eller vem som ska arbeta och 

försörja familjen. Familjen behöver dessutom vara beredd på att livet inte kommer att bli 

detsamma som det förut har varit (Stoneman 2005).  

 

Hur många barn som växt upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning är svårt att 

precisera. Enligt Gough (2013) räknar Statistiska centralbyrån med att det i Sverige finns 

någon form av funktionshinder hos 19 procent av populationen. För åldersgruppen 16–84 år 

hade enligt Folkhälsoinstitutet omkring 1,5 miljoner medborgare en eller flera 

funktionsnedsättningar. I åldersgruppen 2–17 år hade cirka 560 000 personer en 

funktionsnedsättning beroende på hur ordet funktionsnedsättning definieras. 

 

Med tanke på en framtida yrkesroll som socialpedagog finner jag ämnet intressant då, som det 

kommer att framgå, handlar om en grupp individer som allt för länge varit osynlig och inte 

fått sin röst hörd. Samtidigt är det inte heller helt osannolikt att jag i min presumtiva 

profession kommer i kontakt med individer till syskon som har en funktionsnedsättning för att 

där se hur deras erfarenheter genom ett livsloppsperspektiv påverkat deras liv. Den 

grundläggande socialpedagogiska idén är, som Hämäläinen (2003) beskriver det, att främja 

människans deltagande, sociala identitet och funktion, integration och hennes sociala 

kompentens. Dess specifika uppdrag handlar om de problem människor har i integrationen 

genom livets olika faser av livslängden. Här tänker jag mig att dessa relationer är något som 

skapas genom livsloppet då de fortskrider så länge individen existerar. Häri väcktes en 

nyfikenhet att undersöka detta område mer detaljerat och då särskilt i hur vuxna syskon till en 

bror eller syster som har en funktionsnedsättning påverkats i ett livsloppsperspektiv. 

 

För att komma så nära respondenternas sanning som möjligt har jag valt att använda mig av 

en kvalitativ studie. För att besvara studiens frågeställning har jag i analysen använt mig utav 

ett livsloppsperspektiv där det centrala i perspektivet är att livet ses som en enda lång 

utvecklingsprocess (Bengtsson 2002). Tillsammans med John Bowlbys (1907–1990) 

anknytningsteori och Erik H. Eriksons (1902–1994) psykosociala teori ökar relevansen för 

studiens empiri. 
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1.2 Problemformulering 
 

I denna studie har jag valt att lägga fokus på gruppen vuxna individer till syskon som har en 

funktionsnedsättning, vilket jag inte har funnit mycket forskning om. I denna tes lutar jag mig 

mot Ritva Gough, forskare på Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, som bekräftar att det 

finns ytterst lite källmaterial att tillgå kring området vuxensyskon och vilket även generellt 

gäller vetenskapliga artiklar om denna grupp. Ämnet är enligt Gough (2019) ett allmänt 

obeforskat område där studier i förekommande fall ofta fokuserar intresset mot barn som har 

ett syskon som har en funktionsnedsättning och mindre utsträckning mot medelålders och 

äldre individer och deras upplevelser. Syftet med projektet är att lyfta tankar kring behov och 

frågeställningar hos vuxna individer som har växt upp med syskon som har en 

funktionsnedsättning. Gough (2019) menar också att vuxna individer till syskon som har en 

funktionsnedsättning är en bortglömd grupp vilket Projekt Vuxensyskon har uppmärksammat.  

 

Projekt Vuxensyskon har enligt Gough (2019) fäst uppmärksamheten på att det inte forskats 

på gruppen vuxna individer som vuxit upp med syskon som har en funktionsnedsättning och 

att det därmed finns kunskapsluckor att fylla. Några exempel på kunskapsluckor är menar 

Gough (2019) bland annat vuxensyskonens delaktighet i offentligt stöd, förekomsten av 

ohälsa samt affektiva symptom hos vuxensyskon och uppföljning av vuxensyskon i vuxen 

ålder. Eftersom vi vet förhållandevis lite om gruppen vuxna till syskon som har en 

funktionsnedsättning har den förestående studien valt en relativt öppen och explorativ ansats 

när det gäller att identifiera områden som är värda att beakta utifrån respondenternas 

perspektiv.  

 

Ett annat exempel på kunskapslucka som Lindblad (2005) påpekar beskriver syskon och deras 

erfarenheter av att vara syskon till en syster eller en bror som har en funktionsnedsättning och 

vilken typ av professionellt och informellt stöd som behövs. Detta skulle enligt Lindblad 

(2005) kunna vare ytterligare ett forskningsområde. 

 

För att öka förståelsen för dessa syskon har jag valt att intervjua ett antal vuxna individer som 

växt upp tillsammans med ett eller flera syskon som har en funktionsnedsättning. Ambitionen 

med studien har varit att undersöka hur individer som växt upp i en familj med syskon som 

har en funktionsnedsättning idag som vuxna individer uppfattar sin livssituation med 

avseende på utveckling, lärande och livssituation. Respondenterna som deltagit i studien har i 

intervjuerna delat med sig av vad de minns från sin barndomstid fram till dess intervjuerna 

genomfördes. Respondenterna har beskrivit hur deras liv ser ut idag och vilken inverkan ett 

syskon som har en funktionsnedsättning haft på deras uppväxt i ett levnadslopp. 

 

Idag vet vi mer om barn vilka har en bror eller syster som har en funktionsnedsättning än vad 

vi vet om vuxna som växt upp med syskon som har en funktionsnedsättning. Därför har den 

förestående studien inriktats mot just denna vuxna grupp i ett livsloppsperspektiv. 
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2. Syfte/Frågeställning 
 

2.1 Syfte  
 

Syftet med studien är att utifrån ett livsloppsperspektiv beskriva, analysera och tolka hur 

vuxna individer påverkats av att växa upp med syskon som har en funktionsnedsättning.  

 

2.2 Frågeställning 
 

Hur beskriver vuxna till syskon som har en funktionsnedsättning sin livssituation med 

avseende på utveckling och lärande? 

 

På vilket sätt har val av utbildning och yrke påverkats av familjesituationen?  

 

Hur har samhällets stödresurser samt informella resurser funnits tillgängliga?  
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3. Bakgrund 
 

För att få en ökad förståelse för studiens frågeställningar kommer detta avsnitt att inledas med 

en historisk bakgrundsbeskrivning för de individer som i Sverige växt upp med en 

funktionsnedsättning från slutet av 1800-talet fram till lagen om LSS instiftades 1994. Sedan 

kommer en kort bakgrundsbeskrivning om syskons uppväxt i familjer med barn som har en 

eller flera funktionsnedsättningar.  

 

3.1 Historik 
 

Hur samhället har sett på individer som har en funktionsnedsättning har varierat över tid. För 

inte allt för många år sedan var uttryck som idiot, sinnesslö, efterbliven, invalid, handikappad 

med mera inte ovanliga att höra. Idag talas det mer i termer som funktionsnedsättning, 

funktionshinder eller att individen har en nedsatt funktionsförmåga. Hur samhället sett på 

funktionsnedsättning eller hur samhället idag ser på funktionsnedsättning varierar mellan 

kulturer där orsaken till funktionsnedsättningen har tillskrivits familjen eller som ett straff 

från Gud. I slutet av 1800-talet påbörjades industrialiseringen i Sverige och i denna 

utvecklingsprocess började samhället mer optimistiskt se på olika gruppers möjlighet till 

anpassning i samhället. Intellektuell funktionsnedsättning var en av de utsatta grupper som 

samhället intresserade sig för och samhällsintegreringen för denna grupp får då ändå anses 

som en av de första i landet (Söderman & Antonson 2011).  

 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning ansågs under 1920–1930-talet utgöra en 

belastning eller till och med en fara för samhället då de inte hade möjlighet att bidraga till sin 

egen eller till samhällets försörjning. Dessa individer ansågs enbart kosta samhället pengar. 

En orsak till denna inställning skulle enligt Bakk & Grunewald (2004) orsakats av att 

ekonomin i samhället varit kärv från första världskriget fram till 1930-talet. Barn med 

funktionsnedsättningar har genom historien varit tvungna att skiljas från sina föräldrar under 

långa perioder för att kunna gå i skolan och där de då också fick bo. Här beskriver Bakk & 

Grunewald (2004) att miljön som dessa barn levde i oftast var hård med en sträng disciplin 

med kärlekslösa relationer. 

 

Trots att den allmänna folkskolan infördes år 1842 och den allmänna skolplikten år 1882 

gällde denna plikt inte alla barn. År 1944 tillkom dock en lag för en kategori för de så kallade 

”bildbara sinnesslöa” där nu landstingen fick uppdraget att arrangera skolundervisning för 

denna grupp på skolor som kallades för sinnesslöskolor. Denna lag kom till tack vare att 

samhället vid denna tidpunkt börjat sortera människor i olika kategorier för att kunna bidra 

med hjälp (Bakk & Grunewald 2004). Detsamma gäller den allmänna rösträtten. Först 1989 

fick alla svenskar rätt att rösta genom att den så kallade omyndighetsförklaringen avskaffades 

även om det som Bakk & Grunewald (2004) antyder fanns en allmän uppfattning om att alla, 

både män och kvinnor, erhöll en allmän rösträtt år 1921. 
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Från andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet ökade tillväxten i Sverige kraftigt 

och år 1955 ersattes 1944 års lag med lagen om vård och undervisning för efterblivna. I denna 

nya lag skedde nu en uppdelning mellan landsting och stat. Landstingen blev nu skyldiga att 

ansvara för de obildade barnen och även de obildade vuxna. Staten däremot skulle ta hand om 

de mer svårskötta individerna som exempelvis de vars livsföring stred mot samhällets normer 

eller med andra ord de med asocialitet. Under 1960-talet menar Bakk & Grunewald (2004) att 

villkoren för barn som har en funktionsnedsättning förbättrades genom den nya omsorgslagen 

som i en normaliserande anda antogs år 1968. I och med denna lag blev landstingen skyldiga 

att ge alla med intellektuell funktionsnedsättning både undervisning och sysselsättning med 

möjlighet att bo på inackorderingshem vilket var ett nytänkande. Trots ett mer ekonomiskt 

kärvt tillstånd i landet fortsatte utvecklingen mot integrering i skolan och boendet. Däremot 

avstannade integreringen gällande arbete och sysselsättning varpå segregeringen blev allt 

större. 

  

Oaktat det som hände i samhället instiftas en ny omsorgslag år 1986 genom omfattande 

samhälleliga insatser. Den nya omsorgslagen blev enligt Bakk & Grunewald (2004) en av de 

mest detaljerade lagar som tillkommit inom det sociala området där omfattningen av 

personkretsarna utökades. Nu fick personer med en funktionsnedsättning ett rättsligt skydd 

och en upprustning av omsorgen måste ske genom medel som myndigheterna tvingades 

avsätta. Det nobla med den nya omsorgslagen måste ändå få anses vara lagens mål som var att 

denna grupp nu skulle få möjlighet att leva som andra och i en gemenskap med andra samt 

integreras i en normalisering. Vårdhemmen skulle nu avvecklas då lagen bland annat gav 

utrymme för rätt till boende i gruppbostäder och möjlighet till daglig verksamhet där 

verksamheten grundas på integritet, självbestämmande och respekt för den enskilde.  

 

Då 1986 års omsorgslag enligt Bakk & Grunewald (2004) haft en sådan positiv inverkan 

trädde den 1 januari 1994 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) i 

kraft till stöd och service till vissa funktionshindrade med omfattande och varaktiga 

funktionshinder som inte berodde på ett normalt åldrande eller påtagliga svårigheter i 

vardagen. Personkretsen utvidgades och preciserades till tio insatser för särskilt stöd och 

service som också nu var en överklagningsbar rättighet för den enskilde. 

 

LSS-lagen står i kontrast till hur samhället genom tid fortsatt att på olika sätt diskriminera 

personer som har en funktionsnedsättning. Söderman & Antonson (2011) beskriver att 

föräldrar ända fram till slutet av 1980-talet uppmanades att lämna ifrån sig sina barn som har 

en funktionsnedsättning till stora intuitioner då dessa barn inte ansågs ha samma behov som 

andra. Ett annat sätt att diskriminera personer med en funktionsnedsättning var genom 

sterilisering. Enligt Broberg & Týden (2005) tvångssteriliserades 63 000 personer i rashygiens 

namn i Sverige under perioden 1935 – 1975. Av dessa 63 000 personer som 

tvångssteriliserades var hela 93% kvinnor dvs. 58 590 stycken vilket Broberg & Týren (2005) 

anser vara anmärkningsvärt då ingreppet som utfördes utgjorde en ansenligt större medicinsk 

risk för kvinnorna än för männen. Medicinalstyrelsen var menar Broberg & Týden (2005) väl 

medvetna om genetikens följder och det fanns andra sociala indikationer där starkt färgade 

bedömningar avgjorde vem som borde hindras från ett moderskap. 
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3.2 Syskon 
 

I beskrivningen ovan framträder ett framåtskridande som över tid förbättrat livsvillkoren för 

individer som har en funktionedsättning. Oftast finns det inte bara ett barn i en familj utan 

flera som inte har en funktionsnedsättning. Att som barn växa upp i en familj med ett eller 

flera syskon som har en funktionsnedsättning kan enligt Granat, Nordgren och Rein (2006) 

innebära att familjen befinner sig i en mer utsatt situation än andra barnfamiljer. Stoneman 

(2006) menar att även om denna grupp av familjer med barn till syskon som har en 

funktionsnedsättning i sig inte i allmänhet avviker ifrån andra grupper av barn, kan det ändå 

finnas en negativ påverkan av den egna självbilden att ha syskon som har en 

funktionsnedsättning. Författaren Christina Renlund (legitimerad psykolog och 

psykoterapeut) som skrivit boken Litet syskon (2009) menar att genom att vara i ett 

annorlunda syskonskap skulle det kunna innebära att syskon får en ökad sårbarhet, bland 

annat genom riskfaktorn att familjen hamnar i en ängslan i konstaterandet av en 

funktionsnedsättning hos ett av familjens barn. 

 

3.3 Stödbehov 
 

För att professionen så tidigt som möjligt ska kunna upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos 

syskon med stödbehov menar Socialstyrelsen i en kartläggning som genomfördes 2009 att det 

är nödvändigt att förbättra kunskapen inom disciplinen för att kunna tillgodose syskonens 

behov av stöd. Som tidigare nämnts pågår för närvarande Projekt Vuxensyskon i regi av 

Bräcke diakoni som en del i att förbättra kunskapen och tillgodose syskonens stödbehov. 

Syftet med projektet är att hos vuxna individer som växt upp med syskon som har en 

funktionsnedsättning lyfta tankar kring behov och frågeställningar. Målet med projektet är att 

skapa stöd till en grupp som tidigare inte har uppmärksammats genom studiecirklar, 

samtalsgrupper och uppförandet av en pjäs med efterföljande diskussion. 

4. Tidigare forskning 
 

Det finns inte mycket forskning som inriktar sig mot idag vuxna individer som växt med 

syskon som har en funktionsnedsättning. Däremot tycks det finnas mer omfattande forskning 

riktad mot barn som har en funktionsnedsättning och deras föräldrar.  

 

För att finna tidigare forskning har sökningar skett genom att använda söktjänsten för 

bibliotekets samlingar på Högskolan Väst. Slagningar har även gjorts på olika sökmotorer på 

internet så som exempelvis på Google Schoolar. 

 

Sökord eller nyckelord som använts har varit: grown up, siblings, life long disability, 

perspective, disability, relative support 
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4.1 Sociala attityder gentemot syskon med funktionsnedsättning  
 

Vad gäller sociala attityder gentemot syskon som har en funktionsnedsättning visar forskning 

att förhållandet mellan syskon generellt representerar en av de mest kraftfulla förbindelser 

som finns i en mänsklig interaktion genom att syskonen kan inneha olika roller såsom att 

verka som en informell lärare, en extra förälder osv. Det behöver dock inte per automatik 

innebära att detta speciella band alltid präglas av det positiva utan det kan även yttra sig på ett 

negativt sätt. De positiva egenskaperna när barn vuxit upp med syskon som har en 

funktionsnedsättning kan yttra sig i en ökad social anpassningsförmåga (Cuskelly & Gunn 

2006) tillika motståndskraft, altruism samt en ökad acceptans av olikheter eller mångfald 

(Valtolina 2004) vilka alla dessa egenskaper motverkar syskonens stress och istället ökar 

välbefinnandet hos syskonen. Forskning som exempelvis Kaminsky och Dewey (2001) utfört 

pekar mot att det kan finns en skillnad i dessa positiva eller negativa upplevelser beroende på 

vilken typ av funktionsnedsättning syskonen har.  

 

En annan aspekt på ett syskonförhållande handlar om att självbilden påverkas av närvaron av 

ett syskon med funktionsnedsättning gällande livskvalité. Studier har påvisat exempel på att 

oberoende av närvaron av en bror eller syster som har en funktionsnedsättning har syskonens 

psykosociala funktion över tid förblivit stabil oberoende av syskonens grad av 

funktionsnedsättning (Dyson 1999). Däremot uppvisade dessa syskon i motsats till syskon 

med en syster eller bror som har en funktionsnedsättning större stabilitet i sin självbild. 

Studien visade också på en högre nivå av tillfredställelse i syskonrelationer där självbilden 

generellt uppnår en högre nivå (Gousmett 2006). 

 

Andra studier menade i motsats till ovanstående studier att det inte finns skillnader gällande 

självkänsla mellan barn med syskon som har en funktionsnedsättning och barn som har 

syskon utan funktionsnedsättning (Tsamparli, Tsibidaki, & Roussos 2011). Skillnaden mellan 

dessa studier gällande självbilden menar Hastings (2007) torde istället bero familjens och 

barnets individuella egenskaper istället för närvaron av ett syskon som har en 

funktionsnedsättning.  

 

4.2 Psykosocial påverkan på syskon till människor med livslångt fysiskt 

funktionshinder.  
 

För att undersöka vilken psykosocial påverkan ett barn med en livslång funktionsnedsättning 

hade på sina syskon gjorde Dew, Balandin & Llewellyn (2004) en littereraturstudie med fokus 

på barn med Cerebral pares (CP). För att förstå innebörden av psykosocial påverkan 

definieras begreppet i den här studien med vilken psykologisk påverkan det har för en bror 

eller syster som har ett syskon med en fysisk funktionsnedsättning genom självbild, 

anpassning och samt den sociala och emotionella utvecklingen. Studien har också tittat 

närmare på hur den vuxna relationen påverkats mellan syskon med eller utan en 

funktionsnedsättning. Enligt Dew, Balandin & Llewellyn (2004) finns det här en uppenbar 

risk att när ett syskon som har en funktionsnedsättning kan både stödets omfattning och vilken 
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sorts stöd som är mest passande sträcka sig långt över vad som får ses som normalt förväntat i 

ett syskonförhållande.  

 

Till detta måste också tilläggas att studier påvisar att individer med livslång 

funktionsnedsättning kan få en reducerad livslängd beroende av funktionshindrets 

svårighetsgrad även om de flesta individer som exempelvis människor med cerebral pares har 

en normalt förväntad livslängd (Pellegriono & Dormans 1998). Detta kan också påverka 

föräldrar som i hög ålder ansvarar för barnets omsorg i det egna hemmet. I en studie år 2003 

uppskattades det i Australien finnas cirka 9000 föräldrar över 65 år som utövade rollen som 

aktiva omsorgstagare i sitt eget hem för ett barn som har en funktionsnedsättning (Llewellyn 

2003). Beroende av grad av funktionsnedsättning kan en sådan omsorg innebära ett fysiskt 

tungt arbete genom exempelvis olika lyft under dagen, personlig omvårdnad samt måltider 

och aktiviteter som blir en allt större börda för föräldrarna då de blir svagare med åldern 

(Hemsley och Balandin 2004). Vidare finns det enligt Raina m fl (2005) bevis för att de som 

ombesörjer individer med en svårare funktionsnedsättning där kraven på vård och stöd 

generellt är högre upplever att konsekvenserna av deras engagemang alltjämt leder till större 

negativa konsekvenser för deras psykiska och fysiska hälsa. När det vuxna barnet utan 

funktionsnedsättning inser att föräldrarna börjar bli äldre och svagare kan det som Pit-Ten 

Cate och Loots (2000) beskriver det uppstå en oro för framtiden, en oro som kan ha burits 

med ända från barndomen. Dallas et al. (1993a, b) pekar då på att det vuxna barnet över tid nu 

mognat och då ömsesidigheten mellan syskonen avtagit har istället fokus för syskonet med 

funktionsnedsättning ökat tillika ansvarskänslan för syskonet. 

 

Winkler et al. (2006) menar därför att risken är uppenbar att när föräldrar inte längre har 

möjlighet att ombesörja barn som har en funktionsnedsättning kan gruppens specifika 

stödbehov leda till en utsatthet genom placeringar i till exempel ett vårdhem. Genom att ta 

stöd från syskon som inte har en funktionsnedsättning borde det enligt Dew, Balandin & 

Llewellyn (2004) istället möjliggöra för individen som har en funktionsnedsättning att bo kvar 

i sitt boende i samhället istället för att hamna på en institution. Genom detta torde det gå att 

undvika ett personligt trauma för individer som har en funktionsnedsättning samt minska 

samhällets kostnader.  

 

4.3 Syskons känslor mot sin bror eller syster med funktionsnedsättning 
 

I en studie gjord av Begun (1989) fann till exempel att relationen till syskon som har en 

funktionsnedsättning skilde sig mot de individer som levde med syskon utan 

funktionsnedsättning. Det påvisades i ett flertal dimensioner såsom intimitet, konkurrenskraft, 

aktning och vård vilket påverkades av beroendenivå och närhet i syskonålder. Resultatet av 

studien påvisar därmed att syskonförhållandet förblir stabilt och att förhållandet inte allt för 

mycket påverkas av faktorer som exempelvis graden av funktionsnivå. Inställning till det 

syskonet som har en funktionsnedsättning beskrivs också som konsekvent positivt. Detta kan 

ses som ett anmärkningsvärt resultat då det i viss mån står i motsättning till Rainas m fl 

studier. När studier å ena sidan visar att höga krav kan leda till ohälsa och forskningen å andra 
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sidan visar att så inte är fallet är det en grund till att vi behöver veta mer om hur dessa 

syskonrelationer upplevs. 

 

En annan intressant iakttagelse som framkommer är att acceptansen för syskon som har en 

funktionsnedsättning förändras genom livsloppet. En hypotes skulle enligt Stoneman et al. 

(2005) vara att det i de yngre åldrarna finns gruppskillnader gällande attityder mellan 

individer och syskon med olika kompetensnivåer. Därför menar författaren att det i detta 

stadium kan finnas ett starkare inflytande på grund av den relativt tidiga syskoninteraktionen. 

Härav menar Zetlin (1986) att ålder kan ha en viktig roll i att förklara syskonförhållanden. 

 

En annan notering är att de flesta syskon upplever ett livslångt ansvar för sin bror eller syster 

som har en funktionsnedsättning vilket då också enligt Zetlin (1986) skulle kunna innebära att 

det ansvar som föräldrar känner kan påverka de andra familjemedlemmarna. Dock bör det 

noteras att även om ömsesidighet kan vara en viktig beståndsdel i syskonförhållandets kvalitet 

kan inte graden av funktionsnivån vara den primära orsaken till huruvida individen känner 

skuld till sina syskon som har en funktionsnedsättning. Istället torde graden av åtagande, 

engagemang och tillgivenhet vara det som är kopplade till syskonrollen och inte graden av 

förmåga och funktionsnedsättning (Zetlin 1986). 

 

4.4 Sammanfattning av kunskapsläget 
 

Vid sökning på tidigare forskning gällande område för studiens frågeställning ”vuxna 

individer som växt upp med syskon som har en funktionsnedsättning i ett livsloppsperspektiv” 

framkom att det inte fanns mycket forskning att tillgå. Forskningen var istället mer inriktad 

mot barn som har en funktionsnedsättning och deras föräldrar. Jag finner stöd i min slutsats 

hos Ritva Gough forskare på Nationellt kompetenscentrum som genom omfattande forskning 

kommit fram till att det inte finns mycket forskning kring just vuxna individer som har ett 

syskon med funktionsnedsättning. Denna kunskapslucka utgör det huvudsakliga motivet till 

inriktningen inför den förestående studien.  

 

När det gäller forskningen som sträcker sig i ett livsloppsperspektiv fokuseras den på 

acceptansen mellan syskon och på hur relationen påverkar de andra familjemedlemmarna 

(Zetlin 1986). Forskningen åskådliggör också hur skuldkänslor för sitt syskon som har en 

funktionsnedsättning inte alltid beror på själva funktionsnedsättningen utan istället förmedelst  

vilket engagemang man gett syskonet (Zetlin 1986).  

 

Forskning visar att omgivningens höga krav på föräldrarna gällande omhändertagandet av 

barnet som har en funktionsnedsättning kan vara skadligt både psykiskt och fysiskt (Hemsley 

och Balandin 2004; Raina 2005). Även syskonet kan ha burit med sig en oro för att i vuxen 

ålder behöva ta hand om sin bror eller syster som har en funktionsnedsättning enligt Pit-Ten 

Cate och Loots (2000). Dew, Baladin & Llewellyn (2004) menar att kraven att finnas till och 

ställa upp för sitt syskon som har en funktionsnedsättning är långt högre än i ”normala” 

syskonrelationer.   
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Sammanfattningsvis påvisar tidigare forskning att syskon som har en bror eller syster med en 

funktionsnedsättning kan utveckla en högre grad av social anpassningsförmåga (Cuskelly & 

Gunn 2006, Valtolina 2004). Enligt Kaminsky och Dewey (2001) är den positiva eller 

negativa upplevelsen av syskonet som har en funktionsnedsättning beroende av vilken typ av 

funktionsnedsättning som syskonet har vilket även Raina m fl (2015) påvisar. Däremot menar 

Zetlin (1986) att det inte är graden av funktionsnedsättning som ger den negativa eller 

positiva upplevelsen utan att det är engagemanget och åtagandet i syskonrelationen som 

skapar den positiva eller negativa upplevelsen.  

5. Teoretiska utgångspunkter 
 

Teori är något som kan användas i en strävan att söka förståelse till varför saker och ting är 

som de är eller för att få grepp över en situation som kan vara komplex. Teori kan också 

användas för att förutse vad som ska ske och för att en händelseutveckling ska kunna 

hanteras. Hwang & Nilsson (2011) menar att det går att skilja mellan vetenskapliga teorier 

och något som kallas för vardagsteorier. Vardagsteorier är något som sker i det vardagliga 

livet utan eftertanke från individens sida och som införskaffas genom vardagliga erfarenheter. 

Vardagsteorierna styr det mesta som sker i vår vardag och är oftast konkreta. När människan i 

sin vardag genom erfarenheter drar slutsatser om det som tillsynes ser ut att fungera 

accepteras det, samtidigt förkastas det som inte fungerar. 

 

Vad gäller de vetenskapliga teorierna är dessa mer allmängiltiga till skillnad från 

vardagsteorierna då de oftast har tillkommit under kontrollerade premisser. De går att prövas, 

är öppna för kritik samt är tydligt formulerade. De bör vara tillämpningsbara det vill säga 

kunna ge svar på forskarens frågeställning genom vägledning, konkreta handlingar och beslut. 

De vetenskapliga teorierna är tydligare formulerade och därmed mer generella än 

vardagsteorin (Hwang & Nilsson 2004).  

 

För att analysera det empiriska materialet i ett livsloppsperspektiv gällande vuxna individer 

som växt upp med syskon som har en funktionsnedsättning har jag valt att använda mig av 

John Bowlbys (1907–1990) anknytningsteori och Erik H. Eriksons (1902–1994) psykosociala 

teori. Genom dessa två teorier hoppas jag få svar på studiens frågeställningar gällande vikten 

av en trygg anknytning och nära relationer som Andersson (2013) beskriver det och hur en 

trygg anknytning och nära relationer berör individens utveckling genom livets olika faser.  

 

Det finns likheter mellan begreppet trygg anknytning (Bowlbys teori) och begreppet 

grundläggande tillit (Eriksons teori). Båda dessa teorier bygger på att de både lägger tonvikten 

på livsloppsperspektivet med en större tyngd mot de interpersonella faktorerna som beskriver 

vad som händer i det iakttagna samspelet mellan två eller flera individer hellre än det 

intrapsykiska skeendet som istället beskriver vad som händer i en individs själsliv vid 

samspelet med andra individer (Andersson 2013).  

 

Tanken med livsloppsperspektivet är att förklara livet och de olika skeenden eller faser som 

sker genom de förändringar gällande vuxna individer som växt upp med syskon som har en 
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funktionsnedsättning genomgått under sitt livslopp (Tornstam 2018). Perspektivet skulle 

också kunna ses som en sammankoppling av tiden, individen och samhället med en fördjupad 

förståelse för utvecklingens livslånga process för vuxna individer som växt upp med syskon 

som har en funktionsnedsättning (Bengtsson 2002).  I ett livsloppsperspektiv sammanfogas 

individers sociala sammanhang och tidsaspekter ihop med hjälp av mekanismerna livsfasen, 

ömsesidigt beroendeförhållande, kontroll på livsloppet, situationsberoende krav och 

accentuering. Vad gäller livsfasen syftar den på åldern eller på åldersrelaterade roller medans 

ömsesidigt beroendeförhållande beskriver kopplingar och gemensamt inflytande i sociala 

nätverk. Kontroll av livslopp syftar till att anpassa sig till de förändringar som ovillkorligen 

medföljer ett livslopp där uppkomna krav som till följd av olika omständigheter är ett 

situationsbaserat krav med syfte att påverka individens anpassningsförmåga till förändringar. 

Accentuering sker då en individs centrala egenskaper blir synlig i den dynamiska 

interaktionen mellan individens bakgrund och kapacitet (Bengtsson 2002). 

 

Tamms (2012) syn på teorin är att teorin utgår ifrån tanken att alla människor är nödgade att 

genomgå samma livsfaser och att människan är beroende av den progression som ägt rum i de 

tidigare livsfaserna. Erikson som kallar dessa livsfaser för utvecklingsfaser menar att när vi 

som individer passerar de olika utvecklingsfaserna händer det ibland att individer fastnar i en 

utvecklingsfas och behöver hjälp att komma vidare. Det är bland annat detta som Projekt 

Vuxensyskon handlar om, dvs. att genom samtal bearbeta utvecklingsfasen individen fastnat i 

för att individen ska kunna gå vidare. 

 

5.1 Eriksons psykosociala utvecklingsteori 
 

För att förstå vad ett livslopp innebär för en individ är det enligt Hagberg & Rennemark 

(2004) av vikt att analysera och söka förståelse för individens livshistoria genom hens 

utvecklingsfaser. För att öka förståelsens för individens utvecklingsfaser kan det vara lämpligt 

att luta sig mot Eriksons psykosociala utvecklingsteori som menar att livet går att dela in i åtta 

olika faser med tillhörande begrepp. Då varje fas innefattar en specifik konflikt krävs det av 

individen att först lösa den specifika konflikten för att gå vidare till nästa utvecklingsfas. Häri 

uppstår utvecklingsprocessen som får antas vara en livslång process (Hagberg & Rennemark, 

2004).  

 

I spädbarnsåldern börjar den första utvecklingsfasen (0–1,5 år) även kallad ”Tillit och 

Misstro”. Fasen är en mycket viktig period av ett barns utveckling då hen i sitt hjälplösa 

tillstånd är i stort behov av närhet och värme för att utveckla en nära relation till 

omsorgspersonen som enligt Erikson är modern. Här är det också av vikt att barnet litar på sin 

omgivning och då även på sin egen förmåga. För att hjälpa barnet att få tilltro till andra 

människor är det också av stor vikt att den som vårdar barnet också har tilltro annars kan 

brister i den här fasen leda till att barnet utvecklar en fundamental misstro (Hagberg & 

Rennemark 2004, Tamm 2012).  

 

Senare forskning har enligt Hindberg (2013) påvisat att försummelse av barn under de första 

åren när barnet är som mest sårbart och hjälplöst kan åsamka barnet både bestående och 
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allvarliga skador. Dock behöver eventuella psykiska symptom som barn uppvisar inte vara en 

faktiskt psykisk sjukdom, men om ett barn har varit utsatt för försummelse finns det en risk 

att barnet lättare drabbas av personlighetsstörningar eller psykisk sjukdom (Thompson & 

Kaplan 1996). Forskning visar också att det finns en omsorgsbrist i samhället som enligt 

Hindberg (2013) grovt kan uppdelas i två delar. Dels ges inte föräldrar de förutsättningar som 

behövs för att exempelvis klara av föräldraskapet och dels för att landsting och kommuner 

inte i tillräcklig hög grad prioriterar verksamheter för barn. Viss forskning indikerar att även 

om föräldrar som försummar sina barn kan ta emot stöd av samhället under en längre period 

ändå uppvisar en oförmåga till förändring (Hindberg 2013). 

 

I den andra utvecklingsfasen (1,5–3 år) som kallas för ”Självständighet och Tvivel” har nu 

barnet utvecklat förmågan att på eget bevåg utföra olika saker som att t ex kunna gå och tala. 

Här hamnar föräldrarna i fokus då barnet genom exempelvis att nu klara av att tala har det 

givit hen en större möjlighet att spjärna emot den balans av regler föräldrarna försöker 

upprätta. Här sker föräldrarnas bekräftelse genom att låta barnet få det utrymme som krävs för 

att få möjlighet att pröva sina förmågor genom den skapande strukturen och friheten. En av 

barnet lyckad konflikthantering i den här fasen skapar tilltro till hens egen förmåga och 

självständighet (Svensson 1992, Tamm 2012). 

 

När den tredje fasen inleds (3–5 år) kommer det nu till stor del handla om ”Initiativ och 

Skuldkänslor” genom att barnet prövar sin förmåga till att ta egna initiativ. Barnet har nu en 

förmåga att inrikta sig mot olika mål samtidigt som barnet får lära sig att det inte alltid är 

möjligt att nå ett formulerat mål. För att inte barnet ska hamna i en nedvärdering av hens 

initiativförmåga är det även i den här fasen till gagn för barnet med uppmuntran från sina 

föräldrar. I fasen finns också en distinktion mellan Erikson och Freud inom vilka områden 

som initiativförmågan yttrar sig. Här har Erikson utvecklat Freuds teori genom att peka på att 

det inte är det sexuella som styr den tredje fasen utan att barnet istället tar egna initiativ inom 

alla områden (Hwang & Nilsson 2011). 

 

”Arbetsflit och Underlägsenhetskänslor” beskriver den fjärde fasen (6–12 år) som utgörs 

av den tidiga skolåldern. Nu stärker barnet relationer till andra individer utanför familjen som 

t ex med kompisar och lärare samtidigt som barnet nu i allt större grad än i de tidigare faserna 

tar egna initiativ. Barnet inser att ansträngningar lönar sig samtidigt som hen inser hur 

prestationen bedöms till förmågan att prestera. Att exempelvis genom en lärares elaka 

kommentarer eller att bli mobbad av sina vänner kan skapa en upplevelse av utanförskap och 

misslyckande vilket skadar barnets självkänsla (Hwang & Nilsson 2011). 

 

Puberteten inträffar i den femte fasen (12–20 år) som då kallas för ”Identitet och 

Splittring”. Denna fas utgör en period av ökat fokus mot den egna självbilden samt en undran 

på hur omgivningen ser på en vilket skulle kunna leda till en identitetskris. Detta skulle kunna 

yttra sig i form av olika klädstilar, åsikter eller genom sina kompisar där de flesta dock ändå 

till slut hittar sin plats i samhället. För att inte utveckla en identitetskris är det viktigt att 

individen lyckats lösa konflikter i de tidigare utvecklingsfaserna genom att ha funnit 

kontinuitet och en känsla av ett fortgående sammanhang (Svensson 1992, Tamm 2012). 
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Att finna en partner är för de allra flesta viktigast i den sjätte fasen (20–40 år) vilken handlar 

om ”Närhet och Isolering”. När nu ungdomsåren går mot sitt slut och steget tas in i den 

vuxna världen blir fokus att finna en livslång partner och om möjligt bilda en familj. För att 

uppnå en framgångsrik relation krävs här att individen har med sig en stabil identitet som 

grundats på tidigare lyckosamma relationer. Kontentan här blir att genom en bra utveckling i 

fasen resulterar till att individer i sina relationer har möjlighet att både kunna känna kärlek 

och visa respekt. En dålig utvecklig i fasen resulterar istället i att individen får en ökad rädsla 

för andra med ett avståndstagande som följd varpå risken för att isolera sig markant ökar 

(Hwang & Nilsson 2011). 

 

I fas 7 (40–60 år) eller ”Produktivitet – Stillastående” som den också kallas sträcker sig 

över en stor del av individens vuxna liv. En rädsla för ålderdomen kan nu infinna sig 

samtidigt som det kan tyckas att den bästa delen av livet nu är över och allt går utför. Förutom 

att allt mer fokus nu läggs mot yrke/fritidssysselsättningar ökar medvetande om sitt eget 

ansvar kring fostran av kommande generationer. Här får nu det egna jaget stå tillbaka för att 

möjliggöra skapandet av goda villkor till förmån för kommande generationen. Kreativiteten 

består i att ta hand om sina barn som är satta till världen eller att individen återfår en förlorad 

mening med livet genom att påbörja eller återuppta någon form av skapande. Under 

gynnsamma omständigheter utvecklas nu förmågor som omhändertagande, ansvar och 

omsorg. Om individen istället för att ta ansvar för andra människor ökar risken att individen 

istället utvecklar ett motstånd mot andras tankar och idéer medans andra helt enkelt upphör 

med sin produktivitet och kreativitet varpå en stagnation appliceras (Hwang & Nilsson 2011).  

 

Integration – Förtvivlan (60+ år) är den åttonde och sista fasen. Nu bör individen känna sig 

själv väl då större delen av livet har gått förbi. Nu summerar individen sitt livslopp och frågan 

är om individen är nöjd med det reflekterande resultatet? Utmaningen i den här fasen kan var 

att känna sig tillfreds med den person man blivit genom utvecklingsfaserna. Om individen 

anser sig nöjd efter att ha passerat alla utvecklingsfaser på ett tillfredställande sätt utvecklas 

visdom. Visdom handlar inte om att ha levt ett liv utan glädjeämnen och vedermödor. Visdom 

kommer av förmågan av hur man som individ handskats med livet som har varit. Har 

individen inte lyckats med detta finns en uppenbar risk att individen utvecklar känslor av 

förakt och hopplöshet vilket då uppfyller individens inre (Hwang & Nilsson 2011). 

 

5.2 Bowlbys anknytningsteori 
 

Bowlbys anknytningsteori skulle kort kunna beskrivas som en teori vilken redogör för hur 

viktig betydelsen är av nära och känslomässiga relationer för en individs utveckling. Bowlbys 

fokuserade sitt intresse kring små barn och vad som påverkade deras utveckling i fråga om 

hälsa och hur det påverkade dem genom ett livsloppsperspektiv (Bowlby 2010). Bowlby kom 

på 1930-talet i kontakt med barn som befann sig på barnhem som uppvisade olika emotionella 

störningar vilket Bowlby menade berodde på att barnen inte fått möjlighet att anknyta till en 

vuxen individ varpå grunden till anknytningsteorins framväxt anlades (Hwang & Nilsson 

2011). Genom en fördjupad forskning som Bowlby utförde på uppdrag av 

Världshälsoorganisationen (WHO) år 1949 gällande psykisk ohälsa hos efterkrigstidens 
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hemlösa barn kunde Bowlby konstatera att det mest avgörande för ett barns psykiska hälsa var 

upplevelsen av en moders eller ett permanent moderssubstituts nära, varma och obrutna 

relation vilket beskrivs av Lindén (2013).  

 

Vad menas då med ett permanent moderssubstitut? Harry Harlow (1905–1981) en amerikansk 

psykolog genomförde ett antal berömda experiment med apor som fick stor betydelse för 

Bowlby till att utveckla sin anknytningsteoriteori. Experimenten utfördes genom att Harlow 

lät två grupper apungar växa upp tillsammans utan sina biologiska mammor utan istället med 

två olika surrogatmammor. Den ena konstgjorda surrogatmamman (ståltrådsmamman) bestod 

enbart av ståltråd medans den andre surrogatmamman (tygmamman) däremot var beklädd 

med ett mjukt tygmateriel. Förutsättningarna för apungarna bestod i att dom inte fick umgås 

med jämnåriga apor samt att dom endast kunde erhålla mjölk hos ”ståltrådsmamman”. 

Utfallet av experimentet blev att även om maten fanns hos ”ståltrådsmamman” tydde sig 

aporna alltid till ”tygmamman”. Detta skulle enligt Harlow utgöra en faktor till grunden för 

vikten av en nära relation mellan barn och vuxna. När leksaker placerades i de olika burarna 

blev apungarna till en början mycket skrämda och föredrog att vara hos tygmamman. 

Efterhand fattade de mod för att steg för steg ta sig närmare de främmande föremålen. Detta 

var något som apungarna som växt upp med ”ståltrådsmamman” inte hanterade. De uppvisade 

istället en ständig rädsla utan att söka tröst hos surrogatmamman och de visade ingen ansats 

till att närma sig de främmande föremålen. Men när dessa moderlösa apungar fick möjlighet 

att umgås med yngre apor såg forskarna att de moderlösa apornas utveckling gick mot en mer 

normal riktning. De kunde till och med antas att i viss mån återta det som de förlorade som 

små (Hwang & Nilsson 2011).  

 

Här menade Bowlby att spädbarn har ett liknande medfött behov av närhet och kontakt liksom 

experimentet med apungarna påvisade och att konsekvensen för människobarnet torde bli att 

barnet inte kan låta bli att söka en anknytning till en vuxen individ. För att förstå detta 

sammanhang pekar Bowlby på vikten av att betrakta den miljö som vår art har utvecklats i 

relationen mellan barnet och den vuxna individen. Miljön har varit av vikt för barnets 

överlevnad genom barnets förmåga att befinna sig nära en beskyddande vuxen individ 

(Hwang & Nilsson 2011). Bowlby fastslår att för ett barn ska utveckla en god och sund 

psykiskt hälsa är det av absolut vikt med en nära och obruten relation till en mor eller om en 

mor saknas, ett permanent moderssubstitut. Om en allt för tidig separation inträffade kunde 

man med ett starkt forskningsstöd påvisa en för barnet stor risk för starkt negativa effekter 

(Lindén 2013). 

 

För att sammanställa anknytningsutveckling under barnets första levnadsår beskriver Bowlby 

det med fyra grundläggande faser. För det första menar Bowlby att när spädbarnet har 

förmågan att från sin omgivning särskilja människor och kategorier uppstår vad Bowlby 

kallar för sociala relationer oberoende av person. När barnet utvecklat förmågan att känna 

igen vissa människor för att sedan utveckla speciella band till dem inträffar den andra 

anknytningsfasen som Bowlby kallar för sociala relationer till vissa personer. Den tredje 

anknytningsfasen aktivt kontaktbeteende menar Bowlby yttrar sig i när barnet aktivt tar 

kontakt med människor som för barnet är ”utvalda”. Den fjärde och sista anknytningsfasen 



 

 16 

kallar Bowlby för målinriktade relationer vilket syftar på att barnet på allvar börjar förstå 

andra människors avsikter samt deras känslor.  

 

Genom att gå igenom dessa fyra faser av anknytningsutveckling utvecklar barnet menar 

Bowlby förmågan att uppnå ett moget beteende. Därför är det också enligt Bowlby helt 

nödvändigt att barnet passerar faserna i den satta ordningen men att det samtidig inte är lika 

viktigt när barnet når de olika stadierna (Hwang & Nilsson 2011).  

 

Enligt Broberg (2008) kommer barn oavsett hur barnet blir behandlat knyta an till sina 

omsorgspersoner då barnet är i behov av beskydd, tröst och trygghet. Avsaknaden av dessa 

behov kan innebära att barnets utveckling bromsas då barnet istället för utveckla sin 

nyfikenhet kan bli mer oroligt. Konsekvensen leder till en fördröjd progression samtidigt som 

barnet kan få svårt att känna tillit till människor i dess omgivning vid skapandet och 

byggandet av relationer (Bowlby 2010). 

 

I en studie gjord av Commodari (2013) fanns ett klart samband mellan ett 

anknytningsmönster som var otryggt gällande framtida inlärningssvårigheter inom skolan. För 

de barn som hade en trygg anknytning uppvisades goda skolresultat och då framförallt inom 

den språkliga uppfattningen vilket Commodari (2013) menar är av stor betydelse för 

anknytningens kvalité. Barn med trygg anknytning uppvisade även inom den känslomässiga 

och sociala utvecklingen en bättre självkänsla och en väl utvecklad social kompetens. För ett 

barn som då har med sig en otrygg anknytning från hemmet är det enligt Broberg, Hagström 

och Broberg (2012) av vikt att dessa barn får stöd i sitt lärande och i sin utveckling genom 

pedagogernas förmåga att igenkänna barns olika mönster av anknytning. 

 

5.3 Sammanfattning 
 

Som med alla teorier kommer de trots sina styrkor att bemötas av kritik och ifrågasättande.  

När det gäller Eriksons psykosociala utvecklingsteori finner jag den intressant och lämplig att 

tillämpa i den här studien gällande vuxna individer som växt upp med syskon som har en 

funktionsnedsättning. Detta då Eriksons teori till skillnad från ett antal andra teorier utgår från 

att individens personlighetsutveckling pågår under hela livet. Detta anser jag vara en styrka 

samtidigt som jag ifrågasätter om en individs personlighetsutveckling verkligen följer ett så 

bestämt och tydligt trappstegsmönster som Erikson beskriver, där varje steg i trappan bidrar 

till ett visst vägval och styrka.  

 

I den här studien har jag också valt att använda mig av Bowlbys anknytningsteori för att se 

hur anknytningen har påverkat respondenterna utifrån studiens frågeställningar. Som 

framkommit menar Bowlby att nära och känslomässiga relationer är viktiga och har stor 

betydelse för individers utveckling. Här ser jag det som att föräldrar är betydelsefulla för sina 

barn och har ett stort ansvar för deras utveckling. Men att som Bowlby förmedla att modern är 

den givna anknytningspersonen måste jag se som en svaghet i hans resonemang. Detta skulle 

enlig min åsikt kunna leda till en ökad stress och skapa ett dåligt samvete hos modern. Idag 

torde synen var annorlunda då förhoppningsvis barnets pappa är mer engagerad likväl som 
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pedagoger på exempelvis förskolan som skulle kunna verka som sekundära 

anknytningspersoner.  

 

Med Eriksons psykosociala utvecklingsteori och Bowlbys anknytningsteori som grund 

kommer min empiri att användas för att söka svar på vad sätt respondenternas påverkats i ett 

livsloppsperspektiv i sina relationer till syskon som har en funktionsnedsättning.  

6. Metod 
 

Detta kapitel redogör för val av metod och tillvägagångsättet gällande utformning av 

intervjuguiden samt hur genomförandet av intervjuerna realiserades. Därefter beskrivs hur 

materialet bearbetats och analyserats varefter kapitlet avslutas med några forskningsetiska 

aspekter. 

 

6.1 Val av metod 
 

Syftet med studien har varit att efterforska hur vuxna individer i ett livsloppsperspektiv 

påverkats av att växa upp med ett eller flera syskon som har en funktionsnedsättning. Genom 

detta perspektiv har den kvalitativa ansatsen varit mest lämpad att applicera till studien. Den 

kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Danermark, Ekström & Karlsson (2018) som ett 

försöka att förstå de som intervjuas genom deras känslor, tankar och erfarenheter som de har 

med sig. Under intervjuerna har det också uppstått som Kvale & Brinkman (2014) framställer 

det ett strukturerat samtal då respondenterna av intervjuaren givits stort utrymme i att berätta 

kring sina egna erfarenheter. Orsaken till användandet en kvalitativ forskningsmetod beror på 

att jag anser att det borde finns goda möjligheter till att uppnå studiens syfte genom att som 

Kvale & Brinkman (2014) menar att metoden ser till hela människan och hens handlande. 

Detta gör det möjligt att genom respondenternas egna beskrivningar och också då 

respondenterna är fria att prata kring de frågeställningar som ställs kunna förstå de sociala 

fenomenen genom deras egna perspektiv.  

 

Den tolkningsansats som jag valt att tillämpa i studien är den hermeneutiska 

tolkningsansatsen då avsikten med studien inte har varit att söka den absoluta sanningen utan 

istället rikta in sig mot respondenternas personliga tankar och upplevelser kring 

frågeställningarna. Den hermeneutiska tolkningsansatsen är en metod som enligt Kvale & 

Brinkman (2014) beskrivs som en pendel som svänger mellan den egna förförståelsen och den 

insamlande empirin. Genom denna pendling skapas ny kunskap vilket skulle kunna beskrivas 

som en spiral där intervjuare genom sina tidigare erfarenheter skapar en uppfattning av hur 

verkligheten ser ut, vilket i sin tur genom förförståelsen avgör hur slutsatserna framställs 

genom hur empirin tolkas (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005). 

 

I den hermeneutiska ansatsen menar Danemark, Ekström & Karlsson (2018) att intervjuarens 

förförståelse är av vikt och då jag själv inte till en början varit är väl insatt i studiens 

frågeställning har det varit nödvändigt för mig att läsa in mig på ämnet genom att studera 

tillämpbar litteratur och genom att söka aktuell forskning. Med förförståelse avses att forskare 
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ändå har med sig någon slags kunskap om det utvalda ämnet som valts att använda till för att 

intervjua respondenterna, vilket även torde färga forskarens frågeställningar samt tolkningen 

och förståelsen av respondenternas svar. 

 

Som med alla ansatser till att tolka intervjuer finns det alltid mindre gynnsamma egenskaper 

med den valda metoden. En sådan egenskap skulle kunna vara att med en kvalitativ 

tolkningsansats finns det en risk att den tolkning som forskaren gör av intervjun trots allt inte 

överensstämmer med det som respondenterna faktiskt menade (Kvale & Brinkmann 2014). 

För att minimera risken att tolkningen inte överensstämmer med respondenternas svar har det 

varit av vikt för mig som intervjuare att förstå sammanhanget i strävan att uppnå ett resultat 

som står respondenternas sanning så nära som möjligt (Thurén 2019). 

 

6.2. Urvalsprocessen 
 

Urvalsgruppen eller målpopulationen som det också kallas har för den här studien varit vuxna 

individer som växt upp med syskon som har en funktionsnedsättning. Inför min uppsats togs 

en kontakt med Bräcke Diakoni för att se om de hade ett uppslag till en studie som de ville ha 

belyst. Bräcke Diakoni svarade att de i dagsläget arbetade med ett projekt vid namn ”Projekt 

Vuxensyskon” som löper under en treårsperiod och som med hjälp av medel från Arvsfonden 

vänder sig projektet till de som har ett syskon med en långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Målet med projektet är att uppmärksamma vuxna syskon och att 

undersöka vilket stöd denna grupp är i behov utav. 

 

För att rekrytera respondenter till studien togs ytterligare kontakt med Bräcke Diakoni och 

Projekt Vuxensyskon med en förfrågan om de hade möjlighet att vara behjälplig med att 

publicera ett missivbrev (Bilaga 1) i deras månatliga nyhetsbrev. I missivbrevet framkom att 

jag inför min studie eftersökte fyra till sex vuxna syskon med erfarenhet av den aktuella 

frågeställningen. Sju stycken deltagare från projektet svarade på min förfrågan via mejl varav 

fem kallades till att medverka i en intervju. Av dessa fem respondenter var fyra kvinnor och 

en man. Åldersspannet var mellan 24 år till 66 år. De två övriga önskade delta om någon av 

de andra av någon anledning inte kunde genomföra intervjun.  

 

Inför intervjuerna erhöll respondenterna dokumentet ”Informerat samtycke” (Bilaga 2) som 

kort förklarar studiens syfte samt även innehåller en del praktisk information om tidsåtgång 

för intervjun, möjligheten att själv välja tid och plats för intervjun samt möjligheten att 

avbryta intervjun utan att närmare behöva nämna orsaken till det.  

 

Denna grupp av respondenter beskrivs som en målpopulation och är nu den grupp som ska 

studeras. Urvalet av skett ur ett bekvämlighetsperspektiv då syftet har varit som Larsson, Lilja 

& Mannheimer (2005) beskriver det att med små resurser införskaffa sig den information som 

är nödvändig. Ett urval som ger mycket information utifrån de resurser som finns hade också 

kunnat var möjlighet att tillämpa. Men då målpopulationen är begränsad samtidigt som alla 

respondenter tillhör ett projekt vars syfte är att stödja individer som växt upp med syskon som 

har en funktionsnedsättning får de genom detta anses representativa för studiens målgrupp.  
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Anledningen till att jag valt att använda mig av ett så här målinriktat urval är för att jag med 

säkerhet ska veta att respondenterna är relevanta för forskningens frågeställning samt för att 

uppnå ett så gott resultat som möjligt. Därför har vuxna syskon efterfrågats och valts ut som 

målgrupp vilket är naturligt då studiens frågeställning handlar om ett livsloppsperspektiv. Då 

alla respondenter är vuxna har de etiska kraven inte varit lika strikta som vid exempelvis med 

omyndiga respondenterna (Vetenskapsrådet 2017).  

 

Då respondenterna valts ut i ett bekvämlighetsurval och inte som ett slumpmässigt urval med 

syfte att ta ett stickprov på målpopulationen har det ändå varit möjligt att tillämpa en analytisk 

generalisering från de utförda intervjuerna. 

 

6.2. Genomförande av intervjuer 
 

Då respondenterna är geografiskt utspridda över landet genomfördes fyra intervjuer via Skype 

och en intervju på en av respondenten utvald allmän plats. Att intervjua via Skype var i 

överlag tillfredställande även om själva internetuppkopplingen vid ett fåtal tillfällen under 

mycket korta perioder var bristfällig vilket ledde till att en eller par meningar då inte kunde 

uppfattas.  

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (Bilaga 3) med ett antal teman som jag fann 

lämpliga att förhålla mig till utifrån studiens frågeställning. Dessa teman var bakgrund, 

stödbehov, utbildning och nutid. För att öka rörligheten inom varje temas frågeställning 

utformades också ett antal underfrågor. Här följer en kort beskrivning av respektive tema: 

 

För att skapa sig en förståelse för respektive respondent behövdes ett tema som beskriver 

respondenternas bakgrund. Temat ansågs vara nödvändigt för att lättare få en god kontakt 

med respondenterna inför uppstarten av intervjuerna. Syftet var att få reda på mer om 

respondenten genom en allmän bakgrundbeskrivning med inslag av uppväxtförhållanden och 

relationer till andra syskon. Som familj med ett syskon som har en funktionsnedsättning fanns 

en fundering inför studien kring hur familjens stödbehov var utformad. Hur såg samhällets 

stöd dvs. det formella stödet ut kontra ett informellt stöd från exempelvis släkt och vänner? 

Hur resonerade familjen kring denna fråga?  

 

Vad gäller respondenternas utbildning var frågan om skolgången och val av yrke påverkats av 

att växt upp med ett syskon med funktionsnedsättning. Gav skolan det stöd som efterfrågades 

eller fanns det inte stöd att tillgå? På vad sätt påverkades respondenternas studieresultat?  Då 

studiens frågeställning är baserat på ett livsloppsperspektiv behövde jag få reda på hur 

respondenternas situation ser ut idag i ett senare skede i livet därav temat nutid. Hur ser 

syskonrelationen ut idag och vad har respondenterna lärt sig av att växa upp med ett syskon 

med funktionsnedsättning? Finns det något som respondenten skulle har gjort annorlunda 

gällande exempelvis syskonrelation, utbildning och yrkesval?  Dessa teman med respektive 

underfrågor är anser jag relevanta frågor för studiens teoriram och centrala begrepp. 
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Intervjuerna spelades in med en app som installerats på min mobil. Då jag var säker på att 

tekniken skulle fungera använde jag mig inte av en alternativ inspelningsmöjlighet. 

Inspelningskvalitén var i överlag mycket god oavsett om intervjun skedde över Skype eller på 

allmän plats.  

 

Då jag valt att använda mig av intervjuer för att erhålla ett bedömningsunderlag utformades 

frågeställningarna enligt ett semistrukturerat mönster (Hjerm, Lindgren & Nilssons 2014). Det 

innebär att alla frågor är förutbestämda samt allmänt formulerade och samma frågor ställs till 

samtliga respondenter. Frågorna var allmänt formulerade med öppna svarsalternativ där jag 

som frågeställare själv hade möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar. Till 

min hjälp använde jag mig intervjuguiden som en minneslista till både teman och följdfrågor. 

Intervjutiden varade mellan 30 - 45 minuter. 

 

6.3 Bearbetning och analys av insamlat material 
 

Vad gäller transkribering menar Hjerm, Lindgren & Nilssons (2014) att vissa forskare antyder 

att en viss försiktighet bör vidtas. Faran finns menar forskarna att viktiga miljö- och 

kontextfaktorer riskerar att skalas bort i transkriberingsprocessen då detaljerade data 

omvandlas till enkla bokstäver samtidigt som det finns en överhängande risk för forskaren att 

fastna i ovidkommande detaljer. Vid transkriberingen var syftet att få med så mycket som 

möjligt av det muntliga i texten och då även exempelvis långa uppehåll och emotionella 

uttryck. Här fick jag tillämpa en avvägning som ibland var svår att förhålla sig till då det 

ibland fanns ovidkommande uttryck som frekvent upprepades. Här valde jag dock att inte ta 

med uttryck som exempelvis hummande med mera. 

 

För att beskriva den kvalitativa analysprocessen har jag valt att tillämpa en tematisk analys 

som Hjerm, Lindgren & Nilssons (2014) beskriver som en process att genom kodning, 

tematisering och summering av en studie få fram centrala teman om människors eller 

gruppers sätt att exempelvis vara, reagera och agera. Den här trestegsprocessen handlar om att 

det insamlade datamaterialet först behöver grovsorteras genom en så kallad reduktion 

(kodning) för att därefter ordnas lite mer noggrant (tematisering) för att slutligen kunna 

fungera som utgångspunkt för studiens analyser och slutsatser (summering). 

 

6.3.1 Kodning 

 

Den idag vanligaste formen av dataanalys är enligt Kvale & Brinkman (2014) att koda eller 

kategorisera som det också beskrivs. Detta görs bland annat för att skaffa sig en god överblick 

över materialet som stundom kan var relativt omfattande.  

 

Efter att ha transkriberat det inspelade materialet eller med andra ord omvandlat det inspelade 

materialet till en analyserbar text påbörjades processen med att noggrant läsa igenom texterna 

ett antal gånger. Till min hjälp använda jag mig av en penna för att lite grovt och utan att 

egentligen veta vilka kategorier som skulle bildas skriva upp olika ord och citat vid sidan av 

texterna som framkom i materialet. Enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) innebär 
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kodningen en första reduktion av det insamlade materialet dvs. att forskaren ”kokar” ner 

materialet till en uppsättning av betydelsefulla beståndsdelar. När allt material var genomläst 

togs alla nedskrivna ord och fördes över till ett Excel-dokument där de lades under respektive 

respondent.  

 

Det är av vikt att komma ihåg att en sådan här reduktionsprocess som Hjerm, Lindgren & 

Nilsson (2014) beskriver förväntas ske ett antal gånger genom den kvalitativa 

analysprocessen med målet att i slutänden av processen ha identifierat de mest centrala dragen 

i materialet som ska studeras. En fördel med kodning är att en noggrann kodning av det 

utskrivna materialet innebär att forskaren blir nödgad att bekanta sig på med varje tänkbar 

detalj. Detta är också till nytta vid stora datainsamlingar då det öppnar möjligheten till en 

överblick av materialet. Samtidigt varnar forskare att inte sätta alltför stor tilltro till kodning 

eller att helt avstå från den då kodning förstärker kunskapsteorin till polyfona innebörder, 

innebörder som endast kan fångas av en enskild kategori (Kvale & Brinkman 2014). 

 

6.3.2 Tematisering 

 

Det kan vara lätt att anta att tematiseringsprocessen liksom kodningsprocessen syftar på ett 

sorteringsarbete. Men tematiseringen menar Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) är istället en 

mycket viktig del av analysen då det nu för forskaren handlar om att finna de mönster och 

kopplingar som hen anser bedömer som mest betydelsefulla. 

 

Med alla koder uppskrivna i ett Excel-dokument under respektive respondent var det nu 

nödvändigt att på något sätt underlätta analysprocessen. Detta gjordes genom att färglägga de 

ord som skulle kunna tänkas hamna inom samma tema. Genom färgläggningen framträdde 

snart ett mönster av olika färger med tillhörande ord och en lite grov urskiljning av olika 

teman framträdde. Med hjälp av dessa nu framkomna teman kunde en förfiningsprocess 

påbörjas med syftet att finna de teman som var mest lämpade till studiens frågeställning. De 

temana med tillhörande underteman som framkommit var: 

 

• Lärande  

o Högpresterande,  

o Yrkesval 

• Hälsa 

o Att vara det friska barnet 

o Hälsa som vuxen 

• Stödresurser 

o Samhällets stödresurser 

o  Informellt stöd  

 

• Ansvarstagande  

 

• Brist på delaktighet  
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De första fyra temana med tillhörande underteman kunde senare kopplas till studiens 

frågeställning. Det sista temat var ett tema som stack ut. Tema var ingen fråga som fanns med 

i frågeställningen utan som spontant kom upp under intervjuernas gång. 

 

6.3.3 Summering 

 

Efter att omsorgsfullt gått igenom förloppet med kodning och tematisering var det nu dags att 

summera arbetet för att se vilka slutsatser som var möjliga att dra.  

 

Den kvalitativa analysen urskiljer sig från den kvantitativa analysen genom att den kvalitativa 

analysen är mer inriktad mot detaljrikedom och närhet till respondenterna istället för den 

kvalitativa analysens generaliserbarhet (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Exempel på detta 

var att jag redan under intervjuerna kunde urskilja detaljer som att flera av respondenterna 

inte hade problem i skolan eller att de kände att de var tvungna att ta hand om sina syskon 

trots att de inte ville.  

 

Någonting som jag under summeringen gjorde var att jag pendlade mellan intervjuerna, 

tematiseringen och teorin allt för att fånga upp och säkerställa resultatet. Det menar Hjerm, 

Lindgren & Nilsson (2014) är ett sätt att utmana de egna slutsatserna för att på ett 

välunderbyggt sätt få ett så korrekt resultat som möjligt.  

 

Enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) kan man kombinera både den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden vilket också gjordes. Jag gick tillväga på så sätt att jag lade ihop de ord 

som sades av flera respondenter för att försäkra mig om att jag uppfattat rätt. Det visade sig 

att flera av respondenterna hade uppehållit sig vid samma ord/teman. Intressant var ordet 

”Duktiga flickan” som uppkom vid samtliga kvinnliga respondenter som jag har kopplat till 

temat ”högpresterande”. 

 

Förutom att flera respondenter uppehållit sig vid samma ord/teman fann jag ett tema som 

endast en av de fem respondenterna tog upp. En orsak till detta skull kunna vara den 

begränsade målpopulationen. Trots detta kan jag inte förbigå resultatet tack vare att den 

kvalitativa analysen enligt Merriam (1994) är partikularistisk med innebörden att den med sin 

inriktning mot enskildheter ändå har i syfte att belysa mer generella mönster och problem. 

 

Efter att ha gått igenom det insamlade materialet ett flertal gånger öppnades nu möjligheten 

för tolkningar som vuxit fram i en växelvis process mellan det man å ena sidan redan har 

kunskap om och å andra sidan genom nya erfarenheter och observationer tills resultatet var 

stabilt och väl underbyggt. Processen kallas för den ”hermeneutiska cirkeln” eller den ” 

hermeneutiska spiralen” där den senast nämnda torde vara en bättre metafor än cirkeln då 

processen syfte är ett strävande mot en utvecklande tolkning (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014). 
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6.4 Validitet och reliabilitet   
 

I det här avsnittet kommer jag kort att beskriva vikten av att i en kvalitativ forskningsstudie 

använda sig av begreppen validitet och reliabilitet. 

 

Vid en studie som exempelvis den här är det av stor vikt att kunna påvisa ett tillförlitligt 

resultat. För att uppnå detta har begreppen validitet och reliabilitet tillämpats. Att ha både en 

god validering och en god reliabilitet är en förutsättning för att resultat i analysen ska kunna 

generaliseras och då det är av vikt att mäta det som är relevant i sammanhanget. Kvale & 

Brinkman (2014) menar att den analytiska generaliseringen kan genomföras oberoende av 

analysens form och om intervjun genomförts med ett slumpmässigt urval eller ej. Istället 

möjliggörs en överföring av intervjuresultatet till andra undersökningsindivider, situationer 

och läsares generaliseringen från en studie då studien grundas på en omfattande och 

innehållsrik kontextuell beskrivning.  

 

För att förstå distinktionen mellan dessa två begrepp kan de förklaras på följande sätt: 

Validitet används av forskaren för att mäta det som var avsikten att mätas alltså det relevanta i 

sammanhanget. Reliabilitet däremot syftar på hur tillförlitligt forskaren lyckats mäta det som 

ska mätas på ett trovärdigt sätt och ifall resultatet blir detsamma om en annan forskare vill 

utföra undersökningen på nytt (Trost 2010). För att utveckla detta resonemanget ytterligare 

används inom den kvalitativa forskningen ordet extern reliabilitet. Detta innebär att om en 

forskare önskar upprepa en annan forskares studie är det nödvändigt för forskaren att i största 

möjliga mån inta samma roll den dåvarande forskaren befann sig i när studien genomfördes. 

Den interna reliabiliteten däremot handlar om hur pass väl undersökningen överensstämmer 

med verkligheten (Bryman 2011). 

 

Vad gäller validitet är det något jag behövt reflektera över redan vid uppstarten av studien då 

den enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) är avgörande för studiens kvalitet. För att uppnå 

detta har jag kontinuerligt genom hela studiens arbete vänt tillbaka och inriktat mig på 

studiens syfte och frågeställning. Då jag ensamt utfört studien har det inte varit möjligt att 

tillämpa den inre reliabiliteten som enligt Bryman (2011) framhäver handlar om vikten av att 

forskarna som utför studien gemensamt kommer fram till hur materialet ska tolkas.  

 

När det gäller reliabilitet inom den kvalitativa forskningen uppstår det utmaningar i och med 

att respondenternas berättelser är unika jämfört med andra respondenters berättelser. Detta 

innebär dock inte att kvalitativ forskning inte skulle kunna utföras med en god reliabilitet då 

möjligheten finns att anpassa kravet för reliabilitet till ansatsen utifrån vissa hörnstenar 

(Bryman 2011). 

 

Då jag själv inte haft något personligt förhållningssätt till respondenterna eller har någon 

tidigare erfarenhet av studiens frågeställning anser jag mig ha kunnat ha förhållit mig objektiv 

också då med tanke på att jag inte heller i mina tidigare professioner arbetet med 

målpopulationen. Detta för att stärka studiens validitet och reliabilitet. 
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6.5 Etiskt ställningstagande  
 

Då forskaren själv har det yttersta ansvaret att se till att hens forskning är moraliskt accepterat 

och av god kvalitet har det inför studiens etiska ställningstagande varit viktigt att tillämpa de 

etiska krav som ställs för att uppnå forskarens egna etiska ansvar som utgör själva grunden för 

all forskningsetik. För att säkerställa att studien blir så forskningsetiskt hållbar som möjligt 

har jag som Kvale & Brinkman (2014) beskriver det tillämpat följande fyra av flera etiska 

grundprinciper som tillämpas i all forskning närmare bestämt; informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Förutom dessa vedertagna begrepp är jag 

även väl medveten om och varit extra lyhörd för respondenterna då studien även berör teman 

som kan vara av extra känslig karaktär. Jag har lyssnat på och stannat upp i intervjun för att 

säkerställa att respondenterna mår bra då de så öppet för mig skildrat sina personliga 

erfarenheter. 

 

6.5.1 Informerat samtycke 

 

Ett informerat samtycke handlar om att jag som forskare har en skyldighet att informera  

respondenterna om studien syfte, vilka rättigheter de har, vilka villkor som gäller för deras 

medverkan samt säkerställa att respondenterna samtycker till att delta i studien under dessa 

premisser. Jag finner stöd i detta hos Kvale & Brinkman (2014) som anser att ett informerat 

samtycke betyder att undersökningspersonerna dvs. respondenterna får information om 

studiens allmänna syfte, hur den är upplagd samt vilka risker och fördelar som kan finnas vid 

ett deltagande av studien. Här tänker jag mig också att forskaren ger respondenterna 

information redan vid inhämtningen av samtycket om deras möjlighet att dra sig ur studien 

utan att det kommer att rendera i några som helst negativa konsekvenser 

 

Då fyra av fem intervjuer utfördes via Skype mejlades missivbrevet (Bilaga 1) ut till var och 

en av dessa fyra respondenter. När det var dags för intervjun och kontakten var upprättad via 

Skype ställdes frågan om respondenten läst igen missivbrevet varpå respondenterna gav ett 

muntligt godkännande. Med den femte respondenten där intervjun genomfördes på allmän 

plats undertecknades missivbrevet på plats. Om någon av respondenterna inte hade givit sitt 

medgivande muntligt eller skriftligt hade intervjun inte genomförts. 

 

6.5.2 Konfidentialitet 

 

När det gäller konfidentialitet menar Vetenskapsrådet (2017) att detta handlar en allmän 

förpliktelse att inte sprida eller föra vidare uppgifter man fått i ett förtroende och att skydda 

dessa uppgifter mot att obehöriga får ta del av dem. Här känner jag dock att det kan uppstå ett 

etiskt dilemma och det handlar om vilken information som ska vara tillgänglig för vem? Som 

exempel kan nämnas att Kvale & Brinkman (2014) ställer frågan om exempelvis lärare och 

föräldrar ska få tillgång till materialet gällande intervjuer med sina eller andras barn eller 

vilken part som ska få ta del av materialet när skilda par intervjuas? För att reducera eventuell 

oro kring vem som kommer handha materialet har det redan vid samtycket, alltså före 

studiens uppstart, klargjorts att det bara är jag och min handledare som kommer att ha tillgång 
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till materialet. Här pekar också Kvale & Brinkman (2014) på att man som forskare måste 

skydda respondenternas privata integritet vilket då ovillkorligen leder in på ämnet 

anonymisering och avidentifiering som enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär att det inte får 

gå att sammankoppla respondenterna med det färdigställda materialet. För att undvika detta 

har det i den här studien varit extra viktigt att tillämpa den här principen då flera av 

respondenterna tidvis befinner sig i samma forum, ett forum där deltagarna är relativt få till 

antalet. Därför har jag varken beskrivit kön, ort, arbete med mera utan istället använt mig av 

helt neutrala alias, allt för att respondenterna ska bli så anonyma och avidentifierade som 

möjligt. 

 

6.5.3 Konsekvenser  

 

Vid en kvalitativ studie kan det inte var nog viktigt att bedöma vilka konsekvenser som skulle 

kunna drabba respondenten kontra de vetenskapliga fördelar som respondenternas deltagande 

i studien faktiskt kan inbringa. Beneficence eller ”göra gott” är den etiska princip forskare bör 

tillämpa vilket innebär att risken för att respondenten ska lida skada ska vara så liten som 

möjligt. Vetenskapsrådet (2017) menar att det är en god sak att välja den metod som är den 

minst skadliga för respondenterna samt väga det av att titta på nyttan av forskningen kontra 

det vetenskapliga värdet som förväntas att det alltid vägs mot eventuella skadliga 

konsekvenser. I studien har jag ofta ställt mig frågan hur jag ska behålla respondenternas 

anonymitet. Den frågan har uppkommit eftersom alla respondenter kommer från samma 

projekt inom Bräcke diakoni. Min slutsats har blivit att fördelarna av studien överväger de 

eventuella igenkännanden som kan komma av min studie. Jag har också genom studiens gång 

kommit fram till att alla respondenter har en berättelse som de varit angelägna att delge. 

 

6.5.4 Forskarrollen 

 

Vad gäller forskarens roll är det viktigt att tillämpa de etiska krav som ställs på forskaren för 

att uppnå en hög vetenskaplig kunskap som ska publiceras. Detta görs genom att resultat ska 

publiceras så representativt och korrekt som är möjligt. Resultatet ska till största möjliga 

utsträckning vara kontrollerat, validerat och det sätt som resultatet erhållits ska vara 

transparent (Kvale & Brinkman 2014). För att i minsta möjliga mån påverka resultat är det 

angeläget och har tagits i beaktande att frågeställningarna inte får vara formulerad och färgad 

på ett sådant sätt att forskarens egna värderingar framkommer i respondenternas svar.  

7. Resultat/Analys 
 

Efter att ha analyserat det empiriska materialet har det framkommit att respondenterna 

beskriver fem stycken teman med medföljande underteman som är relevanta för studiens 

frågeställningar. Dessa teman kommer nu att redovisas i överensstämmelse med studiens 

frågeställningar, de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. 
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7.1 Lärande 
 

Under detta tema tolkas det som respondenterna beskrivet gällande skola med undertemat 

prestation och yrkesval. Med undertemat högpresterande avses med hur respondenterna har 

lyckats uppnå ett gott studieresultat och undertemat yrkesval beskriver respondenternas val av 

skolgång.  

 

7.1.1 Högpresterande  

 

Vad som framkom i intervjuerna var att alla respondenterna både hade lätt för sig i skolan och 

gick ut skolan med gott resultat. Här finns en öppning att tolka empirin som att om man har 

ett syskon med en funktionsnedsättning så har individen inte några ”problem” att prestera i 

skolan utan att det istället skulle kunna vara en fördel då studien visar att respondenterna är 

högpresterande och har lätt för skolan.  

 

  ”Jag har väl alltid ett bra läshuvud…bra betyg.” Nr 5 (29 år) 

 

Respondent nr 5´s beskrivning stämmer väl överens med följande två citat: 

 

”Jag började läsa i stort sett innan jag började skolan, jag var 

jätteduktig i skolan.” Nr 2 (43 år) 

 

”Ja, jag har ju alltid varit ordentlig och gjort mina läxor och 

alltid varit ordentlig och så där.” Nr 4 (62 år) 

 

I en studie gjord av Commodari (2010) skulle detta dock kunna ifrågasättas eftersom 

respondent Nr 1 uttrycker att hen haft en otrygg anknytning och trots det haft goda 

studieresultat.  

 

 ” Ähh jag har alltid varit en duktig flicka har också haft väldigt 

lätt att, ähh men dom problem jag hade fick inte uppmärksamhet 

liksom.” Nr 1 (35 år) 

 

I Eriksons psykosociala teori skulle det kunna vara så att respondent nr 1 i den fjärde fasen nu 

insett att ansträngningar lönar sig vilket gjorde henne till en duktig flicka i skolans värld 

(Hwang & Nilsson 2011). Under intervjun framkom det inte huruvida respondent Nr 1 

upplevt hur hen fått uppmärksamhet för sitt studieresultat.  

 

Detta skulle kunna indikera att alla respondenterna haft en god anknytning till sin mor som 

Bowlby´s anknytningsteori påvisar. Detta stöds av en studie utförd av Commodari (2010) där 

det å ena sidan framkom att barn som haft en god anknytning även hade goda skolresultat och 

å andra sidan att barn med en otrygg anknytning däremot hade svårigheter med sin 

kunskapsinlärning i skolan.  
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7.1.2 Yrkesval 

 

När det gäller yrkesval har studien påvisat att fyra av fem respondenter arbetar med ett yrke 

inom omsorgen. Orsaken till yrkesvalet beror enligt studien på ett flertal faktorer. 

Respondenterna nämner allt från positiva erfarenheter av att se hur ens syskon som har en 

funktionsnedsättning blivit omhändertagen till hur familjesituationen sett ut. Studien visar att 

inkörsporten till exempelvis att arbeta som personlig assistent kan ha börjat med att 

respondenten själv tagit hand om sitt eller sina syskon som har en funktionsnedsättning även 

om respondenten själv inte insett detta. 

 

”…jag hoppade in som personlig assistent och så åt mina 

syskon…men det ser jag inte som min sysselsättning.” Nr 5 (30 år) 

 

Studien visar det faktum att genom att ha ett syskon med funktionsnedsättning ökar 

möjligheten att man väljer ett yrke inom omsorgen.  

 
”Å sen i mitt yrkesval så har dom absolut påverkat mig i mitt 

yrkesval. Jag hade inte varit där jag är om det inte varit för dom. 

Jag har väl mitt jobb tack vare mina syskon tror jag.” Nr 2 (43 år) 

 

Här skulle det gå att tolka att det redan i ett tidigt skede av livsloppet sker en medveten eller 

omedveten förberedelse för att i framtiden överta rollen som omsorgsvårdare om exempelvis 

föräldrarna inte orkar ta hand om syskonet på grund av hög ålder eller att en eller båda 

föräldrarna avlider. Faktum är att studier visat att detta kan leda till att det förväntande stödet 

till personer med funktionsnedsättning kan sträcka sig långt över vad som normalt förväntas i 

ett syskonförhållande (Dew, Balandin & Llewellyn 2004). 

 

7.2 Hälsa 
 

I intervjuerna har det framkommit två infallsvinklar angående hälsoaspekten i ett 

livsloppsperspektiv vilka nu kommer att beskrivas.  

 

7.2.1 Att vara det friska barnet 

 

I Eriksons åttonde och sista fas av utvecklingsprocessen som enligt Erikson inträffar vid 60-

års ålder påbörjas en process där individen ser tillbaka på livet som varit och begrundar dess 

resultat. Här tänker jag med stöd av Erikson att det också i den här sista fasen sker en 

reflektion över huruvida man är tillfreds med den person som man genom livets alla 

utvecklingsfaser kommit att vara.  

 

Som tidigare framkommit i studien finns det alltid kritik mot teorier och då även mot Eriksons 

psykosociala utvecklingsteori gällande huruvida en individs personlighetsutveckling 

verkligen följer ett så bestämt och tydligt trappstegsmönster som Erikson beskriver. Mitt 
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bidrag till kritik mot Erikson psykosociala utvecklingsteori gällande den åttonde och sista 

fasen kommer genom detta citat: 

 

”Det här projektet på Bräcke Diakoni…men det som blev tydligt 

där var ju hur stort behov jag hade av att prata…och dela den 

gemenskapen med de andra i samtalsgruppen” Nr 1 (35 år) 

 

En möjlig orsak till den respondents tidigarelagda reflektionen skulle kunna vara att som 

individ få delta i exempelvis samtalsgrupper som i Bräcke Diakonis projekt ”Vuxensyskon”. 

 

I nedanstående citat tänker respondent Nr 3 tillbaka på sin barndom på hur det var att vara det 

friska barnet. 

 

”Jag gjorde ju allt som min bror inte kunde göra.” Nr 3 (65 år) 

 

Huruvida Nr 5 är tillfreds med att kunnat gjort allt som brodern inte kunde göra framkommer 

inte i studien. Med det menar Erikson att det finns en uppenbar risk att de individer som inte 

är nöjda med livet som varit löper en ökad risk att utveckla känslor av hopplöshet och förakt 

vilket beskrivs i nedanstående citat: 

 

”Din bror hade ju det värre än dig, du klarade dig ganska bra själv och då blev 

jag ganska upprörd, jag liksom, jag var ju också ett barn, jag hade ju också rätt 

till en mamma…” Nr 3 (65 år) 

 

7.2.2 Hälsa som vuxen 

 

Under intervjuerna framkom att tre av respondenterna uppgav att de hade en god anknytning 

med kärleksfulla relationer. De nedanstående två respondenterna är de som uppger att de haft 

en komplicerad relation till sin mamma som också var den närmsta omsorgspersonen. Det var 

också endast dessa två som uppgav att de i vuxenålder har eller har haft någon form av 

psykisk ohälsa. Bowlbys anknytningsteori baseras på att ett barns upplevelse av en moders 

eller ett permanent moderssubstitut nära, varma och obrutna relation är avgörande för ett 

barns psykiska hälsa. Däremot framkommer det inte i Bowlbys teori huruvida psykiska ohälsa 

kan debutera i en senare fas i livet på grund av avsaknaden av en moder eller ett 

moderssubstitut. 

 

” -Finns det någonting i din uppväxt som du har missat på grund 

av din bror? 

-Min mamma.” Nr 3 (65 år) 

 

 

”Och mamma blev ju också, och har ju också svår (sjukdom)…hon 

blev ju så upptagen med sina problem och syrrans, så att hon hade 

inte (respondenten gråter, svårt att höra vad som sägs) Nr 1 (35 

år) 
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…samtidigt som jag bad om hjälp så fanns det ingen hjälp att få. 

Nr 1 (35 år) 

 

För att utveckla en god och sund psykisk hälsa menar Bowlby att det är av stor vikt att det 

etableras en obruten relation till en mor eller till ett moderssubstitut. Om så inte sker finns det 

enligt Lindén (2013) en överhängande risk för ohälsa. 

 

”Nu har jag förstått att jag för cirka 20 år sedan haft två perioder 

av sånt här utmattningsutlöst vad heter det stressutlöst 

depression.” Nr 3 (65 år) 

 

”Det här projektet då på Bräcke Diakoni nånstans var det då det 

som triggade den här sjukskrivningen” Nr 1 (35 år) 

 

 

De två respondenterna som uppgett att de har haft en problematisk relation till deras mor är 

också de enda i studien som uppger att de i vuxenålder haft eller har ohälsa, vilket Bowlby 

menar kan bero på avsaknad av en trygg anknytning (Hwang & Nilsson 2011). 

 

7.3 Stödresurser 
 

Upplevelsen av samhällets stödresurser och informellt stöd varierade bland respondenterna. 

Beroende av grad av funktionsnedsättning kan omsorgstyngden enligt Hemsley & Balandin 

(2004) vara relativt omfattande med risk för en orimlig arbetsbörda därav vikten av stöd. 

Raina m fl (2005) menar precis som Hemsley & Balandin (2004) att där kraven att ombesörja 

individer med en svårare funktionsnedsättning generellt är högre ökar även risken för negativa 

konsekvenser gällande den psykiska och fysiska hälsan. 

 

7.3.1 Samhällets stödresurser  

 

På denna fråga var det flera av respondenterna som tolkade frågeställningen som att 

stödresurserna skulle vara kopplade till syskonet som har en funktionsnedsättning och inte till 

respondenterna själva. Generellt visar resultatet att ingen av respondenterna utom möjligtvis 

en fått eller tagit del av samhällets stödresurser. Respondent Nr 2 fick visserligen genom sitt 

syskons stödpedagog även hen delvis ta del av pedagogens stöd, men om det är detsamma 

som samhällets stödresurser är tvivelaktigt. I sökandet efter en förklaring till varför 

respondenterna inte tagit del av samhällets stödresurser framkommer det ett mönster av 

uppgivenhet och frustration där främst respondent nr 5 som hade väl uttalade negativa 

upplevelser främst av att söka stöd av samhället. 

 

” å ett stöd är någonting man måste söka och det är jättejobbigt, 

först måste man ta reda på vad det finns för stöd, och sen måste 

man söka och det är ett heltidsjobb.” Nr 5 (30 år) 
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Anledning till att nr 5 uttrycker en sådan negativ inställning till att få hjälp av samhällets 

resurser går inte att uttyda i studien men en tidigare händelse i ungdomsåren skulle kunna 

förklara detta vid ett möte med skolkuratorn: 

 

”…och det tyckte jag verkade skönt att prata med en vuxen 

människa en stund. Så jag gick dit och beklagade mig för att det 

var så stökigt i klassen och det förstod hon ända till hon bad mig 

att berätta om min familj…men så fort hon fick höra om min 

familj, då var det min familj som var problemet, inte skolan.” Nr 

5 (30 år) 

 

Enligt Eriksons femte fas ”Identitet och Splittring” som inträffar i pubertala åldern sker ett 

ökat fokus mot den egna självbilden med en undran om hur omgivningen ser på mig tillika 

mina syskon och föräldrar. I samtalet med kuratorn går det inte att utesluta att Nr 5 var i 

behov av att knyta an till ett moderssubstitut i sitt sökande efter beskydd, tröst och trygghet. 

Häri menar Broberg (2008) kan individens utveckling av sin nyfikenhet stannat av med den 

konsekvensen att tilliten till andra människor hämmas. 

 

7.3.2 Informellt stöd 

 

I motsats till respondenternas svar i föregående fråga där i stort sett alla respondenter varit i 

avsaknad av samhällets stödresurser visar sig en mer utkristalliserad bild av svaren gällande 

det informella stödet. Två respondenter uppger att de inte haft något informellt stöd, två 

respondenter menar att de haft ett informellt stöd och en respondent säger sig inte haft behov 

av ett informellt stöd. Intressant är att det i svaren framkommit orsaker till varför 

respondenter haft eller inte haft informellt stöd. En respondent har inte haft informellt stöd på 

grund av omgivningens attityder. Två respondenter uppgav att det haft ett informellt stöd dels 

genom sin far i vuxen ålder och dels genom sin familj. 

 

I ett försök att förklara hur ett informellt stöd kan se ut har jag valt att använda mig av 

respondent Nr 2 då hen i sin intervju beskrivit tre olika upplevelser av informellt stöd. 

 

”Vi har ju haft ett väldigt stort stöd av varann (syskonen).” Nr 2 

(40 år) 

 

En syskonrelation är den längsta relation som en individ under normala omständigheter kan 

befinna sig i. Zetlin (1986) menar att då individer som har en bror eller syster med 

funktionsnedsättning utvecklar eller känner ett livslångt ansvar för sitt syskon vilket skulle 

kunna vara en av flera förklaringar till varför just individer till syskon med en 

funktionsnedsättning känner ansvar och därigenom utvecklar ett informellt stöd. 

 

”Men jag har haft förmånen att ha en bästa kompis som har gått i 

samma klass som också hade ett syskon med funktions- 

nedsättning.” Nr 2 (40 år) 
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”Hon blev ju personlig assistent åt…å vi har ju kontakt idag...och 

hon har blivit lite som en storasyster.” Nr 2 (40 år) 

 

Eriksons fjärde fas ”Arbetsflit och Underlägsenhetskänslor” beskriver barn i åldern 6–12 år 

som nu tar ett steg från familjen för att söka och stärka relationer med individer som befinner 

sig utanför den egna familjen. Det kan som Nr 2 beskriver det ske genom klasskompisar och 

som i det fallet en personlig assistent men även till andra som t ex lärare eller fritidsledare. 

 

7.4 Ansvarstagande 
 

Det här är ett tema som mer eller mindre engagerat alla respondenter. Här har det i svaren gått 

att skönja en oro över vem ska ta ansvaret för syskonet som har en funktionsnedsättning när 

mamma och/eller pappa inte orkar längre eller när föräldrarna inte finns kvar mer och en oro 

över att behöva betunga sina föräldrar med sina egna behov och önskningar.  

 

”Sen tänker jag på den dag då mamma och pappa inte finns och 

inte orkar å så och det är det ju liksom, jo men då är det ju jag och 

Lisa som är där för Måns liksom.” Nr 2 (40 år) 

 

”…och då tänkte väl jag att antingen så flyttar jag till Klas i 

Malmö där jag bodde eller så, nu blir det liksom jag då som måste 

och jag såg väldigt mycket fram emot det.” Nr 3 (65 år) 

 

”Jag kände ju också ska jag tvinga mina föräldrar att oroa sig för 

mig också, dom har väl tillräckligt.” Nr 5 (30 år) 

 

I citaten ovan syns tydligt att det finns ett starkt ansvarstagande från dessa respondenter för 

vad som ska hända med syskonet som har en funktionsnedsättning när ordinarie 

omsorgstagarna inte längre har den förmågan och att inte lägga mer oro på sina föräldrar. I 

empirin har det framkommit att två av fem respondenter tampas med tudelade emotionella 

känslor kring över att själva i vuxen ålder behöva bli omsorgstagare till sitt syskon. 

 

”Jag fick panik, det var kring min mammas död, jag kan inte 

lämna pappa och Lasse. Jag måste ta hand om dom, så jag blev 

hemma några år till.” Nr 4 (60 år) 

 

”Jag vill inte…men jag måste” Nr 5 (30 år) 
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7.5 Brist på delaktighet 
 

Vid genomläsningen av det transkriberade materialet visade det sig att flera respondenterna på 

ett eller annat sätt gav uttryck för framför allt bristen av delaktighet i familjen gällande 

syskonet med en funktionsnedsättning. Som tidigare nämnts fanns inte ordet delaktighet med 

som en del av frågeställningarna utan framkom som ett tema i en senare del av 

tematiseringsprocessen. Gough (2019) har i en omfattande litteraturstudie kommit fram till en 

liknande slutsats gällande syskons delaktighet i det offentliga stödet vilket även den här 

studien visar. 

 

”Man var ju med på habiliteringen å sånna saker å på en del 

besök… men jag blev liksom förpassad till väntrummet…också fick 

man va där och leka o sen så gick dom in i med mina syskon i ett 

rum liksom o jag var väldigt frustrerad över det där.” Nr 2 (40 år) 

 

 

Respondenten berättar vidare att när en specialpedagog från habiliteringen besökte deras hem 

riktade inte pedagogen enbart uppmärksamheten mot syskonet med funktionsnedsättning utan 

även till övriga syskon. Häri går det att se betydelsen av att som syskon utan 

funktionsnedsättning få vara delaktig i exempelvis samhällets stödresurser. 

 

”att hon såg mig och att jag fick känna mig delaktig och känna 

mig viktig åsådära.” Nr 2 (40 år) 

 

Empirin visar att en möjlig förklaring till varför föräldrar utesluter barn utan 

funktionsnedsättning från delaktighet är att föräldrarna inte vill att ansvarsbördan skall bli 

alltför stor för barnet. Den här studien påvisar att delaktighet skulle kunna som Gough (2019) 

menar vara en kunskapslucka som skulle behövas forska vidare på.  

 

7.6 Sammanfattning  
 

Empirin pekar mot att när det gäller lärandet som i den här studien avser skolgången har alla 

respondenter haft lätt för att lära sig och samtidigt tagit ett stort ansvar för sin skolgång. 

 

Å ena sidan kan respondenternas utsagor förstås som att flit lönar sig, vilket skulle kunna vara 

ett sätt för respondenterna att nå upp till sin önskan att bli sedda. Å andra sidan kan utsagorna 

tolkas som att respondenterna vill bespara föräldrarna ännu mer oro så att man förutom 

skolangången helt enkelt tar ett eget ansvar för hela familjens situation. Med stöd av Erikson 

kan det emellertid argumenteras för att den senare tolkning är mer trovärdig. 

 

En annan intressant iakttagelse är att fyra av fem respondenter uttrycker att de valt ett yrke 

inom omsorgen på grund av sitt syskon som har en funktionsnedsättning. Respondenterna 

menar att de är nöjda med sitt yrkesval och att de upplever yrket som positivt. Respondent Nr 

5 (30 år) ansåg inte att det var ett yrke att ta hand om sina syskon som har 
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funktionsnedsättning men menade istället att det var positivt att få vara delaktig i syskonets 

omsorg. En förklaring till Nr 5´s svar skulle kunna vara att respondenten som inte för allt för 

många år sedan tagit steget in i vuxenvärlden nu insett att yrkesliv och rolltagande enligt 

Eriksons sjätte fas har stor betydelse för hens identitet.  

 

Det som gick att utläsa av analysen var att en trygg uppväxt med goda relationer har större 

påverkan på den framtida relationen mellan syskonen än graden av funktionsnedsättning. Ett 

exempel på detta är att de respondenter som haft en god anknytning med kärleksfulla 

relationer uttrycker att de utvecklat en god relation till sitt syskon med en 

funktionsnedsättning oberoende på vilken grad av funktionsnedsättning. Denna relation 

fortsätter även när något av syskonen lämnar hemmet och för att sedan fortgå genom 

livsloppet. 

8. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer det att föras en avslutande diskussion kring studiens utgångspunkter, 

syfte och frågeställningar med möjligheten att nu mer fritt reflektera kring egna tankar inom 

ämnet och studiens utfall. Vidare kommer det att föras en diskussion kring metodarbete och 

kopplingar till socialt arbete/socialpedagogik varefter kapitlet avslutas med en diskussion 

kring förslag till fortsatt forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
 

Inför studien antog felaktigt att studien skulle påvisa ett resultat som beskriver hur svårt det 

måste vara att växa upp och leva med ett syskon som har en funktionsnedsättning. Till min 

positiva förvåning visade studien ett helt annat resultat. Istället framkom att det i 

syskonrelationerna fanns ett stort engagemang och ett livslångt omhändertagande som kanske 

inte är lika vanligt i ett syskonförhållande utan funktionsnedsättning. 

 

Det färdiga resultatet besvarar studiens frågeställning med den insikten att studiens syfte 

gällande vuxna syskon som vuxit upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning i ett 

livsloppsperspektiv är ett relativt obeforskat område.  

 

Forskning finns gällande individer med en funktionsnedsättning med perspektivet om deras 

upplevelser av exempelvis stöd, utveckling och livssituation. Däremot finns det inte forskning 

tillgänglig i samma omfattning för de individerna utan funktionsnedsättning det vill säga 

deras syskon.  

 

Att alla respondenterna hade lätt för skolan var något överraskande. Här tänkte jag att 

syskonen utan funktionsnedsättning i någon mån begräsandes av att inte fullt ut ha tillgång till 

sina föräldrar med den konsekvensen att skolgången försvårades. Denna tanke motsägs av 

studiens resultat som istället visar att respondenterna förutom att vara duktiga i skolan även 

tagit ett stort ansvar för den egna skolgången. En orsak till detta ansvarstagande skulle kunna 

vara att respondenterna inte ville lägga mer börda på sina föräldrar som ”ändå hade så mycket 
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att göra” vilket studien i viss mån bekräftar. Studien har visat att de goda studieresultat inte 

nödvändigtvis behöver gå hand in hand med en god och trygg anknytning som exempelvis 

Commondori (2010) kommit fram till. Detta är ett intresseväckande resultat som sticker ut 

och vilket skulle vara intressant att forska vidare på.  

 

Vad gäller yrkesvalet så påvisar studien intressanta resultat. Alla respondenter utom en dvs. 

80% arbetar eller har arbetat inom ett omsorgsyrke. Studien visar att orsaken till yrkesvalet 

beror på ett flertal faktorer. Främst är det respondenternas positiva erfarenheter av hur deras 

syskon som har en funktionsnedsättning har blivit omhändertagarna av exempelvis personliga 

assistenter. Då respondenternas svar generellt varit positiva till orsaken av yrkesval väcks 

funderingar kring hur yrkesvalet hade sett ut ifall upplevelsen kring syskonets 

omhändertagande varit negativt? Om detta var orsaken till den respondent som inte arbetade i 

ett omsorgsyrke framkommer inte av studien. Däremot framkommer det att genom att ha ett 

syskon som har en funktionsnedsättning ökar möjligheten att välja ett yrke inom omsorgen. 

 

Sammantaget utifrån studiens resultat gällande målgruppens stödbehov visar resultatet att det 

är högst individuellt vad som upplevs som bra eller mindre bra stöd. Samhällets stödresurser 

ansågs av respondenterna som mindre bra medans det informella stödet upplevdes mer 

positivt. Häri får det antas att möjligheten för praktiken att utforma samhällets stödresurser för 

målgruppen begränsas då målgruppens upplevelse gällande vad som är ett givande stöd skiljer 

sig på det individuella planet. Varför respondenternas upplevelser av stöd varierar i stor grad 

framkommer inte i studien. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att när respondenterna 

uppnått en mer mogen ålder och därmed förvärvat större livserfarenheter går det inte utesluta 

att insikten om nödvändigheten av ett stöd under uppväxten borde ha realiserats.  

 

8.2 Metoddiskussion 
 

Efter att ha genomfört intervjuerna har ett grundligt och metodiskt arbete genomförts vilket 

resulterat i en relativt omfattande empiri vilket ansågs vara tillräcklig för att kunna utföra en 

analys. När jag nu ser tillbaka på intervjuerna inser jag att alla intervjuer fördes i ett gott 

samtalsklimat där respondenterna utan min ledning som intervjuare delade med sig av så 

mycket som möjligt Efter att ha genomfört intervjuerna har ett grundligt och metodiskt arbete 

utförts vilket resulterat i en relativt omfattande empiri vilken ansågs tillräcklig för att kunna 

utföra en analys. Alla intervjuer fördes i ett gott samtalsklimat där respondenterna öppet och 

frimodigt delade med sig av sina innersta livserfarenheter tillika sina kunskaper inom studiens 

frågeställningar.  

 

Ibland hände det att samtalet fortsatte eller återupptogs efter det intervjun var avslutad och 

mikrofonen stängts av. Min upplevelse av dessa korta stunder av informella samtal var att 

respondenterna var lika öppna och frimodiga som när mikrofonen var på. Med det menar jag 

att oavsett om mikrofonen var av eller på var det ingen av respondenter som övervägde sina 

ord på grund av det vilket torde ha varit en bidragande del till en mer tillförlitlig empiri. 
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En önskan hade varit att ha fått möjlighet att intervjua fler respondenterna. Samtidigt är jag 

nöjd över att ha använt mig av en kvalitativ metod då den trots det ringa antalet respondenter 

ändå bidragit till studiens resultat. Detta uppnåddes genom att jag använde mig av semi-

strukturerade intervjuer som är vanligt med en kvalitativ ansats då frågeställningen är mer 

fokuseras på frågeområden istället för detaljerade och exakta frågor. Då syftet är att få 

respondenternas syn på sin verkligheten väcks tanken huruvida urvalet av respondenter 

påverkat studiens resultat? Faktum är att alla respondenter på olika sätt har varit delaktiga i 

Projekt Vuxensyskon. Detta leder till funderingar kring om det exempelvis kan antas att 

respondenterna möjligtvis har ett större engagemang gällande syskonfrågor än vad andra 

möjliga respondenter skulle ha som rekryterats på annat sätt? 

 

8.3 Implikationer för socialt arbete och socialpedagogik 
 

Vad gäller mina tankar kring uppsatsens socialpedagogiska kopplingar och på vad som kan 

vara intressant att reflektera över vid ett arbete inom det socialpedagogiska fältet är att det i 

studien framkommit ett resultat som tydligt påvisar ett tydligt samband mellan 

respondenternas barndomsupplevelser och hur dessa upplevelser redan i unga år påverkat 

respondenternas livslopp upp till vuxen ålder. Enligt Hämäläinen (2003) bygger den 

grundläggande socialpedagogiska idén bland annat på främjandet av människans deltagande, 

sociala identitet och hennes sociala kompetens. Att få en social identitet som syskon till en 

bror eller syster som har en funktionsnedsättning har studien visat kan vara både positivt och 

negativt. Stoneman (2006) menar att de familjer som har ett barn med en funktionsnedsättning 

i allmänhet inte avviker från andra grupper av barnfamiljer. Trots det finns där en risk att 

syskonet som inte har en funktionsnedsättning utvecklar en negativ självbild. För att undvika 

denna negativa påverkan kan socialpedagogiken hjälpa syskonet till att använda sin identitet 

till något positivt istället för att känna sig skamfylld.  

 

Ett exempel på en sådan orsak kan enligt studien vara avsaknaden av stöd för barnet utan 

funktionsnedsättning. Här kan jag således i min tolkning av resultat förstå vikten av att 

särskilt se till det lilla barnet utan funktionsnedsättning och som professionell yrkesutövare 

förstå att det inte enbart är föräldrarna eller syskonet med en funktionsnedsättning som är i 

behov utav samhällets stödresurser och/eller informellt stöd. Även det barn utan 

funktionsnedsättning kan vara i behov av stöd.  

 

Det jag som framtida socialpedagog gör för de barn som lever i en komplicerad 

familjesituation kan ge långtgående effekter genom livet beroende på hur jag agerar. För att få 

en så positiv effekt som möjligt visar studien att det är viktigt att förstå kopplingen mellan 

individens upplevelse av exempelvis sitt mående i barndomen och eventuell psykisk ohälsa i 

en senare del i livet. Genom att förstå detta samband kan en förförståelse skapas om hur 

viktigt det är att se det lilla barnets behov utav en god och kärleksfull anknytning till sina 

omsorgspersoner vilket Bowlby anknytningsteori antyder. 

 

På frågan om hur respondenternas syskonrelation påverkats med ett syskon som har en 

funktionsnedsättning påvisar studien att det inte är graden av funktionsnedsättningen som 
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påverkar syskonrelationen upp till vuxen ålder utan istället vilken slags uppmärksamhet och 

kärlek respondenterna fått utav sina omsorgspersoner. Av det lär jag mig vikten av att i min 

framtida yrkesprofession möjliggöra att barn i tidig ålder får en så god anknytning till sina 

omsorgspersoner som möjligt oberoende av vilken slags funktionsnedsättning syskonet har. 

 

Det finns även andra saker att lära sig som till exempel att påverka utformningen av 

blanketter där individer kan söka stöd för att de ska bli så enkla som möjligt. Det är svårt att 

förstå att en respondent som befinner sig i en svår situation väljer att inte söka stöd på grund 

av blanketternas språk och utformning.  

 

Avslutningsvis kan jag som socialpedagog hjälpa de individer som enligt Eriksson har 

”fastnat” i en av faserna är att hjälpa individen att bearbeta sina upplevelser och ta sig förbi 

hindren för att komma vidare vilket är precis det som Bräcke diakoni gör i sin satsning med 

Projekt Vuxensyskon.  

 

8.4 Slutsatser 

 

Det är svårt att säga om jag lyckas fånga det som var avsikten med studien då det genom 

arbetets gång varit svårt att fånga upp det som eftersträvades. Jag kan också se att studien har 

en del brister som exempelvis att studiens frågeställningar varit för breda.  

 

Sammantaget kan jag genom studiens teorier i ett livsloppsperspektiv se att alla respondenter 

på olika grader påverkats av att ha växt upp med syskon som har en funktionsnedsättning. 

Därmed har studiens syfte gällande påverkan besvarats, en påverkan som för respondenterna 

som jag förstår det mestadels varit både positiv men också till viss del negativ.  

 

För att besvara studiens frågeställningar ser jag att resultatet gällande påverkan främst haft en 

inverkan på respondenternas yrkesval då alla respondenterna på olika sätt är engagerade i ett 

omsorgsyrke. Vad gäller respondenternas upplevelser av utveckling, lärande och livssituation 

har resultatet påvisat ett starkt engagemang och ansvarstagande hos de flesta av 

respondenterna där de utvecklat sin roll som det omhändertagande syskonet genom livsloppet. 

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vad gäller implikationer för fortsatt forskning väcker resultatet bland annat frågor kring på 

vad bristen av delaktighet innebär för individer som växt upp med ett syskon som har en 

funktionsnedsättning. Här finns en möjlighet att genom att fördjupa forskningsområdet öka 

antalet studier som ett alternativ att synliggöra problemet kring bristen av delaktighet. Här 

hade varit intressant att forska vidare på vad syskonet gynnas av bäst av. Är det att få vara 

delaktig och inte förpassas till ett väntrum eller är det att få vara ett barn så länge det möjligt, 

eller går dessa två synsätt att kombinera?  
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Min önskan är att fler forskare får upp intresset för vuxna syskon som växt upp med syskon 

som har en funktionsnedsättning.  Jag har genom den här studien genom mina sökningar i 

olika databaser erfarit att mycket av dagens forskning bygger på individerna eller föräldrar till 

barn som har en funktionsnedsättning. Därför är det min förhoppning att morgondagens 

forskare lyfter fram dessa individer i ett vuxenperspektiv då gruppen vuxensyskon har som 

jag ser det ett uppdämt behov av att få dela med sig av sina erfarenheter vilket skulle kunna 

vara till hjälp för de individer som idag och framöver lever med ett syskon som har en 

funktionsnedsättning. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Robert Åkebrand och jag läser tredje och sista året på socialpedagogiska 

programmet Högskolan Väst i Trollhättan. I vår avslutande kurs ingår att vi ska genomföra ett 

examensarbete i ett valbart ämne inom socialt arbete och socialpedagogik.  

 

Ett syfte med studien är att fördjupa kunskapen om hur det är att ha växt upp med syskon som 

har en funktionsnedsättning samt med fokus på frågor om skolgång. I ett försök att få svar på 

detta behöver jag din hjälp då jag är i behov av att intervjua 4–6 personer mellan 30–60 

minuter och där jag då personligen kommer att ställa ett antal frågor för dig att svara på. 

Intervjun kommer att ske på en för dig bekväm plats och tid under vecka 17. Alternativt så 

kan intervjun ske exempelvis via Skype om det skulle vara mer lämpligt. För att kunna 

analysera det insamlade materialet på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt kommer jag att 

spela in intervjun på en mobiltelefon. Dina svar kommer att avidentifieras och de enda som 

kommer att ha tillgång till materialet är min handledare och jag som skriver. När arbetet är 

slutfört försäkrar jag att allt inspelat material kommer att raderas.  

 

För att intervjun ska bli så etisk korrekt som möjligt arbetar jag efter Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Bra att veta är att ditt deltagande är högst frivilligt och du kan 

när som helst avbryta intervjun utan motivering varför. Om så önskas har du också 

möjlighet att själv ta del av intervjumaterialet så snart intervjun är sammanställd och 

utskrivet. 

 

Jag hoppas att just du har möjlighet att medverkan i denna studie som kommer att 

avrapporteras i en uppsatsrapport vid Högskolan Väst. Min förhoppning är att din upplevelse 

och erfarenhet kan bidra till en ökad förståelse i ämnet. Tveka därför inte att ta kontakt mig 

för att anmäla ditt deltagande eller hör gärna av dig om du har några frågor. 

 

Trollhättan den 9 april 2019 

 

Robert Åkebrand      

070-744 30 39     

robert.akebrand@student.hv.se 

 

Handledare: 

Martin Molin, Universitetslektor 

0520-22 37 46 

martin.molin@hv.se  

 

 

 

mailto:martin.molin@hv.se
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Bilaga 2 - Informerat samtycke 
 

Att hålla intervjuer är en del i en socialpedagogisk studie med syftet att undersöka hur det är 

att växa upp med syskon som har en funktionsnedsättning. Du som deltagare kommer att få 

berätta om dina erfarenheter genom levnadsloppet och hur det påverkat dig som vuxen 

 

Intervjun kommer att pågå under 30–60 minuter. Dina svar kommer sedan att avidentifieras 

och de enda som kommer att ha tillgång till materialet är min handledare och jag som skriver. 

När arbetet är slutfört försäkrar jag att allt inspelat material kommer att raderas. Ditt 

deltagande är frivilligt och Du kan när som helst, utan förklaring, välja att inte svara på frågor 

eller avbryta din medverkan. 

 

Om Du har några frågor eller funderingar efter intervjun är Du välkommen att höra av dig till  

mig, Robert Åkebrand, på mobil 070-744 30 39 eller till min handledare, Martin Molin, på 

telefon 0520-22 37 46. 

 

Stort tack för att just du valt att medverka! 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att medverka i studien. 

 

 

 

 

____________________  ___________________________________ 

Ort, datum   Underskrift 
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Bilaga 3 - Intervjuguide       
 

Inledning 

Tack för att du vill vara med i den här studien. Före vi börjar vill jag bara försäkra mig om att 

du har läst igenom samtyckesformuläret. Har du några frågor eller är det något du undrar över 

innan vi börjar med intervjun? Behöver du ta en paus så är det bara att säga till. 

 

Bakgrund: 

• Kan du börja med att berätta lite om dig själv och vad du gör? 

• Hur såg er familjekonstellation ut? Din position i syskonskaran? Åldersskillnad till 

syskon med funktionsnedsättning? 

• Skulle du kunna berätta lite om er uppväxt? Hur skulle du vilja beskriva din relation 

till ditt syskon?  

• När förstod du att syskonet hade en funktionsnedsättning? När förstod du syskonets 

diagnos? Hur tror du att den insikten påverkat dig? 

• Starka minnen/upplevelser från din uppväxt 

Stödbehov 

• Hur hanterade era föräldrar situationen?  

• Fanns det någon form av samhälleligt stöd under uppväxten? (assistans, ledsagare etc.) 

• Hur upplevde du detta stöd? (eller eventuellt avsaknaden av stöd?)  

• På vilket sätt var du delaktig i detta offentliga stöd?  

• Fanns det något annat informellt stöd som var av särskild betydelse för dig under din 

uppväxt? 

Utbildning: 

• Din upplevelse av skolgången? Hur hanterades läxor/uppgifter? Stöd från 

lärare/föräldrar? Strategier? Betyg?  

• Fick du förståelse från andra i skolan för din situation? 

• Vad kunde ha varit bättre med tanke på skolgången?  

• På vad sätt har syskon/familj påverkat ditt studieresultat/yrkesval? Känslor kring det? 

Nutid: 

• På vilket sätt har syskonrelationen utvecklats fram tills idag?  

• På vad sätt har skolgången bidragit till att er syskonrelation ser ut som den gör? 

• Finns det något som du skulle vilja ha gjort annorlunda gällande utbildning/yrkesval? 

Syskonrelationen?  

• Vad tror du att du har lärt dig av att växa upp tillsammans med ditt syskon?  

• Finns det någonting i din uppväxt som du känner att missat på grund av ditt syskon? 

Känslor kring det? 

• Vad skulle du idag vilja säga till dig själv som tonåring? 

• Finns det någonting jag inte har frågat om som du tycker är viktigt och vill berätta för 

mig? 

 

 


