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Abstract 

The purpose of this essay is to examine whether if siblings of children with disabilities are 

affected psychosocially or not. The study is based on qualitative interviews, literature and 

reports relevant to the topic. Respondents have presented their views on how they think child-

ren are affected by growing up as siblings to children with disabilities in autism spectrum dis-

orders. 

The result demonstrates that siblings, while growing up are being exposed to a more stress-

related situation than their peers and are more neglected than children in general. The survey 

also found that siblings of children with a diagnosis within the autism spectrum may bring 

character traits such as greater empathy, maturity and responsibility. Gaining knowledge of 

their sibling's disability proves to be of great importance for how the children manage their 

lives. Through attention and professional assistance such as conversation and support the sib-

lings are better equipped to cope with the situation, which they´re in. 

Keywords: autism spectrum disorders, disabilities, relative support, siblinghood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur syskon till barn med funktionsned-

sättning påverkas psykosocialt. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer och litteratur 

samt rapporter relevanta för ämnet. De intervjuade har redovisat sin syn på hur de anser att 

barn påverkats av att växa upp som syskon till barn med funktionsnedsättning inom autism-

spektrumtillstånd.  

Resultatet påvisar att syskon under sin uppväxt blir utsatta för en mer stressrelaterad situation 

än jämnåriga och blir mer åsidosatta än barn i övrigt. Undersökningen visar också att syskon 

till barn med diagnos inom autismspektrum får med sig karaktärsdrag såsom större empati, 

mognad och ansvar. Att få kunskap över sitt syskons funktionsnedsättning visar sig vara av 

stor betydelse för hur barn hanterar sin livssituation. Genom uppmärksamhet och professio-

nell hjälp såsom samtal och stöd blir syskon bättre rustade att klara den situationen de befin-

ner sig i.  

Nyckelord: anhörigstöd, autismspektrumtillstånd, funktionsnedsättning, syskonskap. 
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1. Inledning 
Det är samling på förskolan och fröken försöker lugna en pojke som inte kan sitta still, inte 

kan vara tyst och inte finna lugn i den grupp som ska samsas på en liten yta på golvet. Pojken 

vill inte sitta på samlingen, han vill inte sitta bredvid de andra barnen, han vill inte att någon 

ska ta i honom eller röra vid honom och han vill absolut inte göra som han blir tillsagd. Lite 

längre bort sitter hans storasyster och tittar ner i golvet. Förskolelärarna förstår att det känns 

jobbigt för henne. Känner hon ett ansvar, känner hon skuld eller skäms hon, fröknarna vet 

inte.  

 

Att ha en bror med funktionsnedsättning och diagnos inom autismspektrat är inte som att ha 

ett vanligt syskon. Familjer med barn som har en funktionsnedsättning har en mer utsatt situa-

tion är andra barnfamiljer. Mycket kan bli annorlunda och uppväxten för syskon kan vara så 

från början eller plötsligt ändra sig och göra så att hela familjen får anpassa sig på ett helt nytt 

och annat sätt att leva än de tidigare gjort. Barn med funktionsnedsättning kräver mer tid och 

ork av föräldrar än vad andra barn gör. Med ett barn med ett fysiskt handikapp tar det praktis-

ka mer tid för föräldrar. Ett barn med en neuropsykiskt funktionsnedsättning kräver inte sällan 

en mycket större mental uppmärksamhet av en förälder. Om barn med neuropsykiatrisk funk-

tionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd finns forskning och rapporter, så också om 

föräldrar till dessa barn, men om syskon till dessa barn finns väldigt lite skrivet. Att växa upp 

som syskon till ett barn med diagnos inom autismspektrum är inte helt lätt och de syskonen 

som växer upp på det viset, påverkas kanske mer än vad det läggs någon större tanke kring. 

Inget säger heller att det finns mindre intresse för hur dessa barn påverkas.  

 

Som pedagog och förälder till tre barn, varav yngsta sonen med diagnos inom autismspektrum 

har jag många gånger funderat på hur mycket mina friska barn och andra syskon till barn med 

autismspektrumtillstånd påverkas. I min roll som pedagog vill jag på bästa sätt kunna bemöta, 

förstå och stötta dessa syskon. I uppsatsen kommer undersökas om och i så fall hur syskon till 

barn med diagnos inom autismspektrum påverkas.   

1.1 Bakgrund 

Om barn till syskon med funktionsnedsättning inom autismspektrum påverkas kognitivt, 

känslomässigt och socialt är något som undersökts mer och mer de senaste åren. Fortfarande 

är det en väldigt ung kännedom huruvida de påverkas eller inte. Huvudfrågan i flertalet under-



2 
 

sökningar i ämnet har varit om det friska syskonet påverkas negativt av den stress som finns i 

familjen.  

I rapporten Syskon till barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande till-

stånd från Stockholms läns sjukvårdsområde skriver Dellve (2007) som är forskare och jobbar 

som docent vid Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Akademin följande:  

Resultatet visar att i de flesta studierna hade syskon till barn med autism någon 

form av anpassningssvårigheter och nedsatt psykiskt välbefinnande, dvs.  stress, 

symtom på nedstämdhet och inåt- och utåtagerande beteende. (Dellve, 2007, s. 3) 

I sin rapport tar Dellve även upp fördelarna med att växa upp med syskon som har en funk-

tionsnedsättning. Positiva aspekter som påvisats genom olika studier är att friska syskon - 

jämfört med jämnåriga - bland annat har mer vårdande attityder och mer empati samt större 

mognad och ansvar. (Dellve, 2007, s. 10)  

Vad gäller funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd ligger idag mycket forskning 

på barnen med diagnosen. Att tänka på för forskning är att i skuggan av barn med diagnos 

lever deras syskon. För kunskap om hur det är att vara annorlunda syskon, bör efterforskning 

ske också kring dem och deras situation. I denna uppsats undersöks om och i så fall hur sys-

kon till barn med autismspektrumtillstånd påverkas psykosocialt, vilka effekter och konse-

kvenser detta kan påvisa.  

1.2 Problemformulering 
Uppsatsen ska undersöka om eller hur barn till syskon med funktionsnedsättning inom au-

tismspektrum påverkas psykosocialt. I uppsatsen kommer belysas hur de sociala funktioner 

ser ut i familjerelationen, om det läggs ett större ansvar på de friska barnen i familjen. Påver-

kas de friska barnen av sina syskons humör och hur berörs de i sina kamratrelationer? Avsik-

ten är att ge de som läser denna uppsats en ökad kunskap och en djupare förståelse om hur det 

är att växa upp som syskon till barn med diagnos inom autismspektrum samt få en inblick om 

vilket stöd samhället har att erbjuda dessa barn. 

1.3 Syfte  

Uppsatsen syfte är att undersöka om syskon till barn med funktionsnedsättning inom autism-

spektrumtillstånd påverkas psykosocialt på grund av sina syskons funktionsnedsättning och i 

så fall hur.  
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1.4 Frågeställningar 
För att konkritisera uppsatsens syfte är frågeställningarna följande: 

 Hur påverkas barn till syskon med funktionsnedsättning inom autismspektrumstill-

stånd psykosocialt? 

 Vilka särskilda karaktärsdrag får syskon till barn med diagnos inom autismspektrum-

tillstånd med sig på grund av sin uppväxt? 

 Vilka resurser finns tillgängliga i samhället för barn med syskon som har en diagnos 

inom autismspektrumtillstånd? 

 På vilket sätt berörs syskon till barn med en funktionsnedsättning inom autismspekt-

rumtillstånd avseende ansvar i relation till ålder? 

1.5 Begreppsdefinition 

1.5.1 Psykosocial påverkan 

Med psykosocial påverkan menas hur en persons psykologiska och sociala förutsättningar 

formas av miljön. Psykosocial påverkan innebär påfrestningar eller riskfaktorer som en person 

utsätts för, genom till exempel sociala problem eller sjukdomsbild i familjen. Att påverkas 

psykosocialt kan innebära möjlighet eller brist på möjlighet att kunna påverka sin livssituation 

och det kan också innefattas av hur det sociala nätverket en person har omkring sig ser ut och 

vilket stöd det kan ge. (http://checkithealthcare.se/ 2013-06-07) 

1.5.2 Funktionshinder och funktionsnedsättning 

I flertalet texter benämns diagnoser inom autismspektrum med ordet funktionshinder, vilket i 

denna uppsats kommer att benämnas som funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning är en 

medfödd eller förärvd skada som är bestående eller övergående, medan ordet funktionshinder 

numera beskriver en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för individen i relation 

till sin omgivning. (http://www.socialstyrelsen.se/ 2013-05-19)  

1.5.3 Neuropsykiatrisk  funktionsnedsättning 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för olika psykiatriska dia-

gnoser. Till dessa diagnoser hör bland annat ADHD, Tourettes syndrom, autism och Asper-

gers. Personer med dessa funktionsnedsättningar har svårigheter med hur hjärnan arbetar och 

fungerar. Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan bland annat påvisa svårig-

heter med impulskontroll, socialt samspel, koncentration - och inlärningsvårigheter samt mo-

torik. (http://www.attention-riks.se/ 2013-05-19) 
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1.5.4 Autismspektrum 

För personer med gemensamma begränsningar inom områden som social interaktion, kom-

munikation och föreställningsförmåga finns begreppet autismspektrumtillstånd som ett sam-

lingsnamn. Inom autismspektrumtillstånd ligger diagnoser som autism, Aspergers syndrom, 

atypisk autism och desintegrativ störning. (http://www.autism.se/ 2013-05-19) 

1.6 Avgränsningar 
I denna uppsats har avgränsningen först gjorts från att undersöka hur syskon till barn med 

funktionsnedsättningar mår till att undersöka om och hur syskon till barn med funktionsned-

sättning inom autismspektrum kan tänkas påverkas under sin uppväxt. I uppsatsen har infor-

manterna kommit från lokala orter i södra Värmland och uppsatsskrivaren har begränsat sig 

till att studera svenska rapporter gjorda i Sverige och litteratur skriven på svenska. De av-

gränsningar som genomförts har gjorts för att anpassa kvantiteten i arbetet till den tid uppsats-

skrivaren haft att tillgå. 
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2 Metod 
Metoden som har använts i uppsatsen för att finna ut svaren på frågeställningarna är i huvud-

sak kvalitativa intervjuer. Föräldrar har intervjuats och i uppsatsen redovisas deras syn på hur 

de anser att deras barn påverkats av att växa upp som syskon till barn med en funktionsned-

sättning som autism. I uppsatsen har också äldre barn som växt upp som syskon till barn med 

funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd intervjuats. Vidare har undersökts om det 

finns resurser i samhället - och i så fall vilka - till barn med syskon som har funktionsnedsätt-

ning. Föräldrar och syskon som intervjuats har fått frågan om de erbjudits något stöd från 

samhället och i så fall vilket.  

Syftet med de kvalitativa intervjuerna och den öppna frågeställningen om och hur syskon till 

barn med funktionsnedsättning inom autismspektrum påverkas, är för att få så uttömmande 

svar som möjligt på frågeställningarna. De intervjuade ges en möjlighet att själva berätta om 

hur de tänker eller anser kring sina barn som växt upp med syskon som har funktionsnedsätt-

ning. I boken Examensarbete i lärarutbildningen (2010) klargör författarna att den kvalitativa 

intervjun är en dialog där den ena repliken ger den andra i ett ämne som är bestämt och detta 

är något jag tagit fasta på när jag genomfört mina intervjuer. Ämnet i sig själv förde intervjun 

vidare och den intervjuade har fått lämna sina personliga ställningstagande, som författarna 

skriver i sin bok. (Johansson & Svedner, 2010, s. 35)  

Innan intervjuerna informerades informanterna om att de kommer vara helt anonyma i uppsat-

sen. Platsen för intervjun har legat i deras beslut och anpassning har skett efter vad de inter-

vjuade funnit lämpligt för dem och deras situation. Vidare har litteratur, rapporter och hemsi-

dor som varit relevanta till uppsatsens ämne och till frågeställningarna studerats. Intervjuerna 

har analyserats och jämförts med den litteratur som erfarits betydande för frågeställningarna. 

2.1 Urval 
I uppsatsens kvalitativa intervjuer har fyra mammor och ett syskon till barn med funktions-

nedsättning inom autismspektrumtillstånd intervjuats samt en anhörigkonsulent på anhörig-

center. Samtliga befinner sig i upptagningsområdet södra Värmland och de mammor som in-

tervjuats bor på mindre orter, likaså syskonet. Anhörigcenter finns på en större ort i Värmland 

och anhörigkonsulenten som intervjuats i uppsatsen arbetar mot anhöriga till personer med 

funktionsnedsättning. Anledningen till att det blev dessa informanter är på grund av uppsats-

skrivarens känner till föräldrar och syskon relevanta för uppsatsens ämne. Uppsatsskrivaren 

har genom tidigare arbete inom skola och barnomsorg mött föräldrar och syskon till barn med 
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autismspektrumtillstånd. Uppsatsskrivaren själv har en son med diagnos inom autismspekt-

rumtillstånd och har också därigenom mött andra föräldrar - mestadels mammor - i liknande 

situation, vilka för uppsatsen nu kunde kontaktas och tillfrågas om en intervju. 

För uppsatsen var, förutom de intervjuade, ytterligare två mammor, en pappa och två syskon 

tillfrågade, vilka alla till en början tackade ja till att intervjuas. Detta senare bortfall har berott 

på svårigheten för de tillfrågade att finna tid och möjlighet att komma ifrån den familjesitua-

tion de lever i.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För undersökning av uppsatsen ämne har kvalitativa intervjuer gjorts, litteratur relevant för 

ämnet har studerats och hemsidor som behövts för att förtydliga begrepp inom ämnet har be-

sökts. I intervjuerna har huvudfrågan varit om de intervjuade anser att syskon till barn med 

funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd påverkas jämfört med andra syskon och i 

så fall på vilket sätt?   

2.3 Procedur 
Litteratur av betydelse för uppsatsens ämne har inhämtats under en längre period. Litteratur 

har köpts eller lånats, hemsidor har besökts och rapporter har hämtats från internet. Via sök-

motor Google och sökord som syskon till barn med funktionsnedsättning och syskon till barn 

med autism har aktuella rapporter och hemsidor för uppsatsen påträffats. All litteratur har 

sedan studerats och sammanställts. Aktuella hemsidor relevanta för ämnet har använts för att 

definiera återkommande begrepp i uppsatsen.  

De intervjuade har i god tid kontaktats med ett introduktionsbrev via mejl eller över telefon 

och tillfrågats att ställa upp i en kvalitativ intervju. De tillfrågade har själva fått bestämma när 

och var de haft möjlighet att mötas för ett samtal. En intervju skedde på ett kafé, två intervjuer 

skedde i de tillfrågades egna hemmiljö, två skedde i uppsatsskrivarens hem och anhörigkonsu-

lenten intervjuades på sin arbetsplats på Anhörigcentrum. Alla har informerats om uppsatsens 

ämne och att frågeställningen kommer att beröra hur syskon till barn med funktionsnedsätt-

ning inom autismspektrum påverkas psykosocialt under uppväxten. De har också meddelats 

att de kommer att namnges med fiktiva namn, likaså deras anhöriga. De tillfrågade fick möj-

ligheten att i en individuell öppen konversation under en timme upp till en och en halv timmes 

tid ge sin synvinkel på uppsatsens ämne. De intervjuades berättelser antecknades med papper 

och penna. Efter intervjuerna har anteckningarna bearbetats, genom granskning och därefter 

skrivits rent, för att slutligen läggas in i uppsatsen.   



7 
 

2.4 Reliabilitet och validitet 
I en studie i ett ämne likt det här, är det svårt att visa på ett helt tillförlitligt resultat. Validite-

ten i undersökningen kan anses vara god, då de intervjuade säger det de upplever i realiteten. 

Det finns inte någon anledning att tro att det inte skulle överensstämma med verkligheten då 

de intervjuade inte uppfattats haft svårigheter att uttrycka sig vad gäller sina erfarenheter 

eller åsikter. I denna uppsats kan finnas reliabilitetsbrist i första hand då alla som tillfrågats 

inte blev intervjuade och att de som intervjuats inte kan svara för alla som befinner sig i lik-

nande situationer. Reliabiliteten för de som blev intervjuade är förvisso sann, då det är dessa 

personers erfarenheter utefter de förhållande de lever i. De intervjuade har alla fått samma 

frågeställning, men att ta i beaktande är att de intervjuade lever i olika familjekonstellationer, 

det finns syskon i varierande åldrar och familjen har olika sociala nätverk omkring sig. Till 

det kommer att autismspektrumtillstånd är ett stort begrepp och de intervjuade lever här med 

olika svårighetsgrad inom diagnosen och med olika sorters problematik. För att studier som 

denna ska visa på högre reliabilitet och validitet bör intervjuer med fler föräldrar och framför-

allt syskon göras, för en bättre tillförlitlighet och en bredare kunskap om anhörigas situation.  

Anledningen till att intervjuerna inte spelades in beror på att informanten inte på nåt sätt skul-

le uppleva intervjun som trängande, vilket är en fördel. Meningen var att få den intervjuade att 

känna sig trygg i situationen och inte låta närvaron av en bandspelare påverka svaren. Att an-

teckna kan till viss del påverka tillförlitligheten i det sedan skrivna ordet, beroende på upp-

satsskrivarens kom ihåg över hur de talade orden blivit sagda. Nackdelen att inte spela in in-

tervjuerna ökar också risken att gå miste om att anteckna något viktig som sägs och möjlighe-

ten att gå tillbaka och lyssna åsidosätts helt. Kring de intervjuer som gjordes i hemmiljö fanns 

inga störningsmoment. Vad gäller intervjun som gjordes på ett kafé skulle tillförlitligheten 

kunna påverka resultatet då miljön var annorlunda än övriga intervjuer och faktorer som till 

exempel andra gäster kan tänkas hämma informanten i sina svar. Att uppsatsskrivaren själv 

har en livssituation likt de intervjuades, med tre egna barn varav en son med diagnos inom 

autismspektrumtillstånd, kan ses som en fördel då det kan generera en positivt inverkan vad 

gäller de intervjuades öppenhet.    

2.5 Källkritik 
I de avgränsningar som gjorts i uppsatsen har uppsatsskrivaren genom att välja endast svenska 

rapporter åsidosatt eventuella studier och forskning från andra länder. Litteratur jag granskat 

har handlat om egna erfarenheter, vilket gör det till en högst trovärdig källa om än subjektiv. 
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Hemsidor jag besökt har hög trovärdighet, då det är riksföreningar med mycket kunskap som 

ligger bakom och med åratal av erfarenheter kring ämnet.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Rapporter och annan litteratur relevant till ämnet syskon till barn med funktionsnedsättning 

kommer här att presenteras närmare.  

3.1 Autismspektrumtillstånd 
På 1940-talet publicerade Barnpsykiatern Kanner en artikel där han skrev om barn med lik-

nande beteendemönster. Kanner menade på att dessa barn hade brist på känslomässig kontakt 

med andra människor, en intensivt insisterande på enformighet i självvalda och överdrivna 

rutiner och han benämnde detta tillstånd till infantil autism. Autismspektrumtillstånd är en 

gemensam benämning för de tre diagnoserna autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och 

desintegrativ störning. Gemensamt för dessa tre tillstånd är svårigheter eller begränsningar 

inom social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. Barn med en funktions-

nedsättning som detta har svårt att interagera med andra människor, svårt att förstå vad andra 

människor vill och förstå hur de känner. (http://www.autism.se/ 2013-05-04)  

Syskonrelationer är något som bland annat har betydelse för utvecklingen av självkänsla och 

identitet samt för sociala förmågor och konfliktlösning. Att vara syskon till barn med funk-

tionsnedsättning kan vara svårt då hela familjen utsätts för en ökad stress. Hos familjer med 

barn som har autism blir stressen ofta väldigt hög. Enligt webbsidan Autismforum, Stock-

holms läns landsting (2012) påvisar vissa studier och viss aktuell forskning ökade risker vad 

gäller psykologisk anpassning, kamrataktiviteter och kognitiv utveckling. Syskon till barn 

med funktionsnedsättning har bland annat visat på högre grad av depressioner, mer oro, ag-

gressioner och mer kamratkonflikter samt fler skolproblem än vad jämnåriga har. Det finns 

också studier som påvisar positiva effekter av att växa upp som syskon till barn med en funk-

tionsnedsättning, så som mer socialt inriktat beteende, större empati, mindre självcentrering 

och större mognad och ansvar. Syskon till barn med autism har liknande svårigheter, men 

studier har också visat på att det beror var i syskonskaran barnet befinner sig och ålder. Det är 

svårare att ha ett äldre syskon med autism än ett yngre och några studier visar på att flicksys-

kon mår sämre psykosocialt än vad pojkar gör, vilket förklaras med att flickor utsätts mer för 

provokation och våld. (http://www.autismforum.se/ 2013-05-19) 

3.2 Att ge syskon utrymme  

I rapporten Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i famil-

jer som har barn med funktionshinder (2006) från Landstinget och Barn- och ungdomshabili-

teringen i Uppsala län skriver verksamhetschef Granat, före detta förvaltningschef Nordgren 

och psykolog Rein om ett projekt. Projektet handlar om utveckling av hälsofrämjande stöd till 
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syskon i familjer som har barn med funktionshinder. Bakgrunden till rapporten är att upp-

märksamma syskons situation för att ge dem möjligheten till utrymme. Detta efter att föräld-

rar under senare år efterfrågat råd och stöd till syskon. (s. 6) Syftet med författarnas projekt 

var att utforma ett program riktat direkt till syskon, ge dem kunskap om de funktionsnedsätt-

ningar de lever nära. De skulle också få lära sig bemöta och hantera sin sociala omgivning 

samt få verktyg att bättre hantera sin syskonrelation. Syskonen till barn med funktionsnedsätt-

ning har fått möjlighet att träffats för utbildning vid ett antal tillfällen där de erbjudits att delta 

i föreläsningar, rollspel, frågestunder och diskussioner. Syskonen har intervjuats före och se-

dan också tre månader efter interventionen. Likaså har deras föräldrar intervjuats för att höra 

om de uppmärksammat någon förändring i syskonrelationen. (s. 5)  

Utvärderingen av interventionen visade på att alla syskongrupper - oavsett funktionsnedsätt-

ningen de lever nära - har ökat sin kunskapsnivå och även sin förståelse för barn med funk-

tionsnedsättning. Syskon till barn med autism tyckte det varit bra att komma med till syskon-

grupp, där de fått träffa andra syskon i liknande situation. De menar att det är skönt att träffa 

andra som förstår hur det är och veta att de är inte ensamma om att växa upp med syskon som 

har en funktionsnedsättning. Interventionen kom således att fungera som psykosocialt stöd för 

syskonen. De gavs där möjligheten att få och ge tips om hur de kunde lösa problem, som till 

exempel hur de kunde få vara ifred med kompisar, ha sina saker ifred eller hur de kunde und-

vika bråk med barnet med funktionsnedsättning. (s. 31) Genom rollspel gavs syskonen ut-

rymme att uttrycka både negativa och positiva känslor för saker som speglar sig i ett hem där 

funktionsnedsättning finns. Syskonen själva beundrar barn med autism mer efter interventio-

nen, de närmar sig sina syskon i högre grad och förhållanden dem emellan blir mer likt syskon 

i övrigt, med mer rivalitet och mer motsättningar. Det föräldrarna ser är en ökad grad av sam-

arbete och att syskonen gör mer trevliga saker tillsammans och att tillgivenheten mellan sys-

konen ökat. (s. 29) Syskon till barn med autism har svårare att hantera sina syskonrelationer, 

än vad syskon till barn med andra funktionsnedsättningar har, även med de redskap de får 

med sig från syskongrupperna. Autism är en funktionsnedsättning där de sociala och kommu-

nikativa förmågorna är nedsatta, vilket gör det svårt för syskonen att påverka vissa situationer, 

trots redskap. (s. 30) Ett positivt resultat som visade sig av interventionen var att syskonen fått 

väsentligt ökade kunskaper om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Kunskapen 

kommer sannolikt att bestå, men om syskonen kommer att kunna bibehålla sitt förhållnings-

sätt är mera osäkert då problem de möter under tid förändras. (s. 32)  
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Slutsatser av projektet är att det är viktigt att nå familjer innan problem uppstår i syskonrela-

tioner, ge barn kunskap om den funktionsnedsättningen deras syskon har och ge dem strategi-

er som håller över tid. Det framkom vad viktigt det är att ge barn till syskon med funktions-

nedsättning möjlighet till återkommande syskonträffar tillhandahållna av professionella orga-

nisationer. Avsikten här var inte att studera olikheter mellan syskon till olika funktionsned-

sättningar, men i interventionen framkom det också att strategier och modeller bör anpassas 

utefter olika funktionsnedsättningar. (Granat, Nordgren, & Rein, 2006, s. 33) 

3.3 Syskon till barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismlik-

nande tillstånd 
I sin rapport Syskon till barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande till-

stånd (2007) skriver Dellve, forskare och docent vid Sahlgrenska Akademin, om att hur sys-

konskapet påverkar barnets kognitiva, känslomässiga och sociala utveckling. Rapportens syfte 

är att beskriva det vetenskapliga kunskapsläget och då faktorer som har betydelse för autism-

syskons välbefinnande.  

Tidigare vetenskapliga kunskaper visar att det friska syskonet har ökade risker för problem 

avseende psykologisk anpassning såsom depression och ängslan, kamrataktiviteter och kogni-

tivt utveckling jämför med jämnåriga (s. 2). Studier överlag refererar främst till internationella 

publicerade vetenskapliga studier, då få publicerade studier rör svenska förhållande. Vad gäll-

er hälsa och välbefinnande visar flera studier på att friska syskon påvisar fler fördelar med att 

växa upp med ett svårt sjukt syskon eller funktionsnedsättning jämfört med andra, menar för-

fattaren. De positiva egenskaper som påvisats är att de barnen som växt upp med ett syskon 

med en funktionsnedsättning har ett mer socialt inriktat beteende, är mer beskyddande, hjälp-

samma och har mer vårdande attityder, mer empati, mindre självcentrering och större mognad 

och ansvar. (s. 10)  

Dellve nämner att det i olika studier visat på att syskonens kunskap om funktionshindret har 

samband med en positiv attityd till funktionshindret och en bättre kunskap gör det möjligt att 

bättre hantera livssituationen för syskonen. Studier har visat på att föräldrars engagemang och 

ansträngningar att utveckla mognad och empatisk beteende påverkar syskons självkänsla. 

Också föräldrars medvetenhet om syskonens upplevelser har stor betydelse för syskonens 

anpassningsförmåga och att föräldrar har en öppen kommunikation om funktionsnedsättning-

en och låter syskon få umgås med kamrater hemma och ha sina saker ifred. (s. 11) Dellve 

skriver att information och samtal om funktionsnedsättningen med syskon bör upprepas och 

anpassas till barnets utvecklingsnivå och menar på att det är skillnad på att vara informerad 
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och att ha förståelse. En studie visade på att syskons förståelse för autism kan utvecklas sena-

re än vad som förväntades med hänsyn till deras ålder, medan föräldrar trodde att förståelsen 

var över syskonens utvecklingsnivå. (s. 13) 

I en svensk studie visade det att hälften av syskonen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om 

funktionsnedsättningen och att källan till deras kunskap var oftast föräldrarna. I rapporten 

nämns också om effekten av syskonstöd och att i en studie där både föräldrar och syskon del-

tog och där syskonstödsprogram som funnits har effekten varit stor. Syskon har genom grupp-

stöd fått ökad kunskap om funktionsnedsättningen, ökat socialt stöd och självkänsla samt re-

ducerade beteendeproblem och negativa förhållningssätt till funktionsnedsättningen. (Dellve, 

2007, ss. 13-14) 

3.4 Annorlunda syskon 
Blomgren har i sin bok Annorlunda syskon (2010) intervjuat åtta personer som växt upp som 

med ett syskon som har någon form av funktionsnedsättning. I boken skriver även Wanker, 

socionom och legitimerad psykoterapeut kompletterande kommentarer. Blomgren sökte ingen 

speciell målgrupp och inte heller viss grupp av funktionsnedsättning, dock var de flesta som 

ställde upp för intervju kvinnor men som växt upp med olika funktionsnedsättningar. Författa-

ren har själv växt upp som annorlunda syskon och hon menar att det har format henne mer än 

hon någonsin kan veta. Förutom intervjuer har Blomgren egna erfarenheter som hon väver in i 

boken. Eftersom hon inte begränsat sig i typen funktionsnedsättning eller handikapp är de 

flesta frågor allmängiltiga och trots olikheterna bland syskonen fascineras författaren över att 

många känslor är centrala och att reaktioner och tankebanor många gånger är lika för dem 

alla. (s. 11-12)  

Erfarenheten Blomgren har är att ansvarskänsla och lojalitet kommer per automatik hos dem 

som har ett syskon som har en funktionsnedsättning. Nästan alla som intervjuats har känt det 

som ett outtalat krav från föräldrarna att ta ett stort ansvar. Inte för att föräldrar krävt att de 

ska göra praktiska saker utan det handlar mer om den känslomässiga biten, något underförstått 

och genom att vara duktig, få uppmärksamhet anpassar syskonen sitt beteende för att få be-

kräftelse och för att vara lojal mot familjen. (s. 13-14) Blomgren skriver om att växa upp med 

ett syskon som har en funktionsnedsättning kan innebära att familjen väcker uppmärksamhet 

när man är ute i samhället och det kan vara svårt att hantera andra människors reaktioner och 

åsikter. Många syskon tar på sig rollen vad författaren själv kallade sig: "skyddstorped". (s. 

20) Syskonen som intervjuats här har bröder eller systrar med olika slags funktionsnedsätt-
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ning, vilket har betydelse för annorlundaskap. En synlig funktionsnedsättning kan vara lättare 

att hantera än ett som är beteenderelaterat, menar författaren. Funktionsnedsättning med bete-

endeproblematik framkallar ofta tankar hos såväl den närmaste familjen som hos utomståen-

de, att barnet behöver skärpa sig. (s. 21)  

Susanna en av de intervjuade i boken har växt upp med en tvillingsyster och en två år äldre 

bror som har Aspergers. Brodern fick diagnos först som femtonåring och Susanna namngavs 

under grundskolan som den där tjejen som har en broder som är lite knäpp. Susanna fick ofta 

frågan om varför hennes bror var sådär och hon tyckte det var jobbigt att hela tiden förklara 

varför brodern inte bara kunde skärpa sig. (s. 24) Enligt Blomgren är det viktigt som förälder 

att informera så mycket som möjligt om funktionsnedsättningen till syskonen. Blomgren me-

nar också att kunskap är grunden till förståelse. Vidare pekar hon på vikten att ta hjälp av pro-

fessionella som kan förklara på ett bra sätt och nämner att det ofta finns syskongrupper på 

habiliteringar eller liknande som jobbar mycket med information om funktionsnedsättningar. 

Att umgås med familjer i liknande situation kan få alla att känna sig mindre annorlunda, 

kommenterar Wanker. Hon säger vidare att det för andra kan vara jobbigt att hela tiden identi-

fiera sig med funktionsnedsättningen och det annorlunda. Wanker tror därför att man kan ha 

behov av båda och att de kommer i olika perioder under uppväxten. (s.25-26)  

Susanna berättar vidare att hon längre upp i åren känt sig åsidosatt och om brodern som fick 

sitta längre vid datorn. Susanna säger att för husfridens skull bråkade hon inte om saker som 

hennes bror fick göra oftare och mer, trots att hon hade samma intresse. Brodern fick sitta vid 

datorn ofta för han hade inga förväntningar på sig, medan hon var den som fick hjälpa till. (s. 

63-64) Blomgren tror sig förstå att känslan av delaktighet styrs av hur föräldrars inställning 

till situationer är och framförallt genom en öppen kommunikation mellan alla i familjen. Som 

förälder kan det vara bra att vara öppen med att det faktiskt kan vara jobbigt ibland och att 

finna tid att diskutera med syskonen. Att ge egentid med de friska syskonen är viktigt, om inte 

hos föräldrarna så hos andra närstående för att ges möjlighet till egen uppmärksamhet och att 

vara i fokus, menar Blomgren.(s. 64-65) Regelbunden kvantitetstid är något som är extra vik-

tigt för syskon till barn med funktionsnedsättning, kommenterar Wanker. I sitt arbete möter 

Wanker många anhöriga, både föräldrar och friska syskon som känner en stark längtan att 

komma närmare och få tid för varandra. Att som förälder prioritera en stunds möjlighet till att 

få vara tillsammans, få prata och ställa frågor är mycket betydelsefullt. (s. 65-66)  
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Blomgren skriver att det är vanligt att det är först när de friska syskonen blivit tonåringar eller 

vuxna som de inser att och hur de påverkats av sin uppväxt, att deras uppväxt varit både ovan-

ligare och jobbigare än andras. De känner sig ofta äldre än jämnåriga och syskongrupper för 

vuxna kan spela en viktig roll, menar Blomgren likaså egen individuell terapi. För att uppväx-

ten varit jobbig finns ingen anledning till att fortsätta må dåligt som vuxen, anser Blomgren 

och skriver att genom att ta eget ansvar för sitt liv och känslor kan man med hjälp av terapi 

bryta gamla invanda mönster. (s. 91-92) Behovet att hantera svåra känslor genom att möta 

andra som varit samma sits kan fylla en viktig funktion, kommenterar Wanker, att träffa nå-

gon som vill lyssna och som förstår. De friska syskonen växer upp med en kunskap att läsa av 

alla andra människor och med ett stort hjärta med plats till alla som behöver och det kan ta på 

de egna krafterna. Som vuxna måste de lära sig förstå detta och ta ståndpunkt för vilka de ska 

umgås med för att inte dränera sig själva och sin kraft genom att alltid ställa upp för andra, 

tänker Wanker. (s. 93-95)  

Det bästa med att växa upp med syskon med funktionsnedsättning är att man ges egenskaper 

som självständighet, tålamod och stor empati för andra människor, menar de syskon som in-

tervjuats i boken och upplever att de formats positivt av sin uppväxt (s. 97). Blomgren skriver 

avslutande, att mycket av det som syskon upplevt som jobbigt under uppväxten ger egenska-

per som är användbara som vuxen och av det svåra och jobbiga, kan man uppleva glädjen och 

lyckan som så mycket större. I sina avslutande kommentarer ger Wanker rådet till såväl för-

äldrar och syskon att prata med varandra, dela med sig av alla upplevelser och se till att få 

hjälp för att orka. (Blomgren, 2010, ss. 103-104) 

3.5 Litet syskon 
I Renlunds bok Litet syskon (2009) berättar barn som har syskon med en kronisk sjukdom 

eller funktionsnedsättning om sin familjesituation. Genom boken ges verktyg som är använd-

bara för att hjälpa barn berätta om sina uppväxtförhållanden. Renlund, som är legitimerad 

psykolog och psykoterapeut menar att det för förskola och vård behövs konkreta arbetssätt för 

hur man pratar med barn om funktionsnedsättningar. Även föräldrar skildrar familjelivet och 

syskonrelationer. Ur barns perspektiv skrivs om den mångfald av livssituationer som finns vid 

sjukdom eller skada och författaren vill genom sin bok stärka barns rätt till kunskap och del-

aktighet samt ge fler barn möjligheten att uttrycka sig. Att få möjlighet att uttrycka sig stärker 

ens identitet och självkänsla, menar Renlund. (s. 7) 
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Renlund har flera års erfarenhet av arbete med barn och familjer, som lever med en familje-

medlem som lider av en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns en mängd fak-

torer som påverkar syskonrelationer enligt forskning om syskonskap i allmänhet, skriver Ren-

lund. Faktorer som syskons ålder och utveckling, kön, ordning i syskonskaran, hur föräldrar 

mår och deras relation sinsemellan och det egna barnets egenskaper påverkar barn. Forsk-

ningen visar på att och den tid som varje barn får med sina föräldrar är viktigt och att det finns 

ett socialt nätverk runt familjen såsom släkt och vänner, som kan stötta och finnas till, fram-

förallt för ensamstående föräldrar. (s. 12) 

Författaren påpekar att annorlunda syskonskap inte behöver betyda att den är problematisk, 

men att det finns riskfaktorer som gör dessa syskon extra utsatta och sårbara i det annorlunda 

syskonskapet. Dessa riskfaktorer handlar om att familjen lever oroligt efter besked om sys-

kons funktionsnedsättning, det finns en osäkerhet om familjen ska prata om syskonets funk-

tionsnedsättning eller inte. Sist men inte minst handlar det om barnet själv och de tankar som 

barnet självt har och i och med dem kanske skapar sig egna förklaringar vad det är med sys-

konet, tankar som kanske kan vara värre än vad verkligheten innebär. (s. 12) Att ge även små 

barn kunskap och framförallt samtal i familjen om syskons funktionsnedsättning är ett starkt 

skydd visar forskning. Författaren menar att vi måste bli bättre på att stärka barn och när det 

gäller små barn handlar det om att samtal sker med föräldrarna och här måste de professionel-

la utveckla insatser riktade till alla i familjen och inte minst uppmärksamma de små barn som 

växer upp med syskon som har en funktionsnedsättning. (s. 13)  

I boken nämns att barn med kunskap om sina syskons funktionsnedsättning blir tryggare och 

får en bättre relation med sina syskon. Att låta varje barn få en möjlighet att berätta det som är 

viktigt för just dem har stor betydelse och bästa sättet för dem är att finna många sätt att ut-

trycka sig på och här är behövs hjälp av vuxna som kan stötta och ge kunskap. Föräldrars 

berättelse visar på att syskon tidigt lär sig uppmärksamma andras behov, något de lär sig i 

tidigt ålder. Syskon till barn med funktionsnedsättning lär sig ofta att hålla tillbaka sina egna 

önskningar för att göra syskonet nöjt. (s. 14-15)  

Renlund menar att det är viktigt att barn får ett namn eller ett uttryck att använda på sysko-

nens funktionsnedsättning för att samtal ska bli möjliga. Ett namn på diagnosen räcker inte 

utan barn behöver också veta vad funktionsnedsättningen innebär och det är något en vuxen 

behöver tala med dem om. (s. 17)   
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I boken berättas om Filip som växt upp med storebror Alexander som har en utvecklingsstör-

ning och autismspektrumstörning, hur Alexander tar Filips leksaker och hur Filip - när han 

blivit äldre - förstår att det inte hjälper att gråta utan att det är lika bra att ta något annat att 

leka med. Filip har när han blivit äldre fått hjälp att förstå, hjälp till kunskap och till att finna 

strategier, då pappa pratat och bekräftat hans situation och känslor. (s. 24) Barn till syskon 

med funktionsnedsättning finner egna sätt att få uppmärksamhet och beröm. Det kan vara att 

hjälpa sitt syskon, att på ett sätt försöka avlasta sina föräldrar och på det sättet har barnet fun-

nit något de är duktiga på. Många barn tar på sig uppgifter och ett ansvar redan som mycket 

små och här bör man vara uppmärksam på det duktiga, menar Renlund. Det ansvar som barnet 

kanske tar på sig, får inte hamna på en orimlig nivå, fortsätter Renlund. (s. 25)  

Att ha hemliga, kanske rent av destruktiva hemligheter såsom önskan om att syskonen med 

funktionsnedsättning inte fanns, måste pratas om. När barn får möjlighet att berätta om de 

tankar de bär på och berätta om sina känslor, blir det mindre otäckt. Det gäller att prata om att 

det är okej med tankar, vare sig de känns positiva eller negativa, menar Renlund.(s. 27) Barn 

behöver veta att det är naturligt och vanligt att känna orättvisa, skam och skuld eller att vara 

avundsjuk på sitt syskon (s. 34). 

Vidare skriver Renlund att ett sätta att prata med barn är att skapa en berättelsebok tillsam-

mans med dem, en bok som är barnets egen där de ritar sig själv och familjen. Boken kan bör-

ja med att innehålla något som barnet själv tycker om, för att sen gå vidare till en berättelse 

om syskonens funktionsnedsättning och vad barnet vet om det. Efter det skriver och ritar de 

hur de tänker kring syskonens funktionsnedsättning och berätta sedan vilka andra som vet om 

familjens situation samt prata, rita och skriv om andras reaktioner. (s. 13-76) Berättelseboken 

är ett verktyg hur du som förälder på ett tryggare sätt kan prata med ditt barn om särskilda 

situationer och svåra frågor (s. 77). Hur syskon till barn med funktionsnedsättning påverkas 

och hur djup påverkan blir beror på det stöd och den möjlighet som barnet får till att uttrycka 

sig och förstå, anser Renlund (s.14). (Renlund, 2009) 

3.6 En sked för morbror fred 
Författaren Jejlid berättar i boken En sked för morbror Fred (2008) om hur det är att växa upp 

som lillsyster till en autistisk och utvecklingsstörd bror. Jejlids erfarenheter är att det som är 

centralt i mången litteratur är ofta taget ur föräldraperspektiv eller ur perspektiv från personen 

med funktionsnedsättning. Genom sin bok vill författaren dela med sig av sina upplevelser till 

dem det kan beröra såväl till föräldrar, syskon, vänner eller lärare. (s. 5-7)  



17 
 

När Jejlid har fått frågan hur det är att växa upp med ett autistiskt och utvecklingsstört syskon 

har hon aldrig riktigt vetat vad hon skulle svara. Hon har ju aldrig vetat något annat och har 

inget att jämföra med, det var självklart och inget hon reflekterade över. (s. 9-10) Att växa 

upp med en bror som reagerade tvärtom mot hur andra skulle reagera i olika situationer och 

som levde i sin egen verklighet gjorde kommunikationen med honom väldigt svår (s. 12). 

Fred styrde familjens liv och alla anpassade sig efter honom och även om det tog några år 

skulle Jejlid senare upptäcka hur hennes barndom var annorlunda de flesta andras (s. 13). Jej-

lid växte upp med som hon idag säger, otrygghet utan att sätta fingret på varifrån det kom. 

Hemmet var ofta under kaotiska förhållanden där Fred välte ut saker, förstörde saker, hade 

omkull saker och det spilldes mycket mat på golvet under måltider som var allt annat än lug-

na. Jejlid blev tidigt duktig på att ta hand om sig själv och lika lättuppfostrad som hon var, var 

Fred oberäknelig, skriver hon och alla händelser som utlöste Freds utbrott gav henne skuld. 

Att Fred blev aggressiv, slagit eller slitit i hennes hår, kände Jejlid sig själv skyldig till, det 

kändes som om hon själv var skuld i att kommit honom för nära. (s. 14-15)  

Jejlid uppmaning till unga föräldrar idag är: "Se till att få mer hjälp, ni behöver hjälp för att 

orka! De andra syskonen behöver få lugn och vila för att orka". Att få avlösning bör inte ses 

av föräldrar att de överge sitt barn, menar Jejlid utan som en möjlighet att ge alla familjemed-

lemmar tid att hämta kraft. ( s. 20) Under många år slutade hela familjen att värna om det 

egna jaget och ägnade all tid åt Fred, något som till slut gjorde familjen uttröttad och svårt att 

orka med honom (s. 21).  

När Jejlid var fem började Fred på elevhem och familjen fick avlastning på eftermiddagar och 

vissa helger, något som Jejlid inte utan skuldkänslor tyckte var oerhört skönt. Familjen kunde 

för en stund känna sig normal och behövde inte känna oro för Freds eventuella utbrott eller 

över att saker kunde förstöras. Jejlid tror att många syskon till barn med funktionsnedsättning 

är vana att inte sätta sina egna intressen främst, vilket till slut gör att de inte vet vad deras 

egna önskemål är längre. Jejlid kände dubbla känslor, hon både älskade och hatade sin bror. 

Att hata sin bror är inte helt utan skuldkänslor och länge försökte hon förtränga sådana käns-

lor. (s. 53) Nu för tiden har Jejlid släppt på skulden över dem. Hon har som hon skriver släppt 

på känsloförbuden och gett sig själv tillåtelsen att känna alla känslor, för de är bara känslor 

och det är vad man gör med dem som är avgörande. Sättet som Fred hade och vad han gjorde 

lärde hela familjen att förhålla sig till saker på ett annorlunda sätt och humorn kom att bli ett 

viktigt inslag i familjen. (s. 34-35)  
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Att växa upp under de förutsättningar som familjen hade med ett barn med funktionsnedsätt-

ning och utvecklingsstörning som behövde hjälp med allt, fick Jejlid att bli vuxen som barn. 

Med föräldrar som var trötta fanns i det undermedvetna att inte vara till besvär, utan att som 

Jejlid ser det var det att vara Freds motpol. Att inte försvåra livet ytterligare för sina föräldrar, 

utan att kämpa för att duga, göra rätt och på ett sätt kompensera för sitt syskon med funk-

tionsnedsättning. (s. 37) Redan som liten kämpade Jejlid med sin otrygghet, att inte känna sig 

säkert på vad som skulle hända. Runt Fred tycktes allt kunna hända och att ständigt leva efter 

att anpassa sig är inte hälsosamt, menar hon. Genom otryggheten skapades ett trygghetsbehov 

och kontrollen var livsfarlig att släppa på. Jejlid trodde att om hon tappade kontrollen kunde 

vad som helst hända med familjen och rädslan att bli lämnad ensam var stor. (s. 39-40)  

Under sin uppväxt kände Jejlid sig annorlunda. Det var som att leva i två världar utan att rik-

tigt passa in någonstans. (s. 47) Hon kände sig ofta som Freds syster och inte som en egen 

person. Var Jejlid borta med kompisar undrade hon hur det gick därhemma och tog hon med 

kompisar hem vad skulle hända när de såg hur konstig hennes bror var. Utomstående tyckte 

synd om de som Fred gjorde illa när de var någon annanstans än hemma, det var synd om 

föräldrarna som hade ett sådant barn, men vem såg egentligen lillasystern, tänker Jejlid. (s. 

49-50) Att syskon till barn med funktionsnedsättning eller utvecklingstörning kommer i andra 

hand, tror Jejlid är vanligt. Att under den avlastning eller vid andra tillfällen samtala kring hur 

de hade det, kändes bara som om ännu mer tid skulle läggas kring Fred. Familjen hade säkert 

behövt det, menar Jejlid, men ingen orkade. Hon fick erbjudande om samtalshjälp men ville 

inte, men är idag övertygad att syskon till barn med autism eller utvecklingsstörning verkligen 

behöver någon form av stöd och hjälp. (s. 60-61)  

Många gånger kunde Jejlid känna sig vuxen redan som barn och kännas sig långt mer äldre än 

de jämnåriga kamraterna. Till detta har det ändå tagit långt tid att verkligen bli vuxen, menar 

Jejlid som började uppleva ungdomstiden efter ungdomstiden. Att plötsligt kunna släppa på 

ansvarskänslan, inte vara duktig och bara ta hand om sig själv. Att kunna vara någon annan än 

Freds syster och sina föräldrars dotter är en process och att sen kunna påverka vem man vill 

vara som vuxen trots sin annorlunda uppväxt, är ett val du kan göra, menar Jejlid. Trots en 

positiv grundinställning och med en insikt att hon själv är värdefull, kan Jejlid ändå känna att 

hon ständigt kämpar med att minska kraven på sig själv och en rädsla att inte duga inför 

andra. (s. 85-87)  
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Jejlid tycker att en öppen dialog är det viktigaste inom familjer som lever med någon anhörig 

med funktionsnedsättning. Att kunna samtala även om det jobbiga är betydelsefullt för det 

fortsatta livet och att kunna lätta på skuldkänslor är något som förr eller senare kommer behö-

vas, skriver Jejlid. Kunskap och information från professionella är till stor hjälp inte bara för 

en ökad förståelse, utan också för att ha någon utomstående att prata med om framförallt de 

svåra känslorna, menar Jejlid. Att kunna möta andra i liknande situation kan ge mycket posi-

tivt, något som skulle kunna ske genom att få möjlighet att delta i syskongrupper och slutligen 

skriver Jejlid om vikten att få till om ens lite egen tid helst varje dag med sin förälder. (Jejlid, 

2008, ss. 117-120) 
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4 Resultat av intervjuundersökning 
Genom de kvalitativa intervjuer som gjorts, ges föräldrar, syskon och anhörigkonsulent på 

anhörigcentrum en möjlighet att ur sin synvinkel skildra uppsatsens ämne. Här presenteras 

dessa personers erfarenheter om huruvida barn till syskon med funktionsnedsättning inom 

autismspektrumtillstånd påverkas under sin uppväxt. 

4.1 Pernilla 41 år 
Familjesituation: mamma Pernilla, pappa och 3 barn. Alva 12 år, Karl 15 år och Peter 16 med 

diagnos Aspergers och ADHD.   

Pernilla tror absolut att syskon påverkas på ett eller annat sätt genom att växa upp med syskon 

som har en diagnos inom autismspektrum jämfört om de inte hade gjort det. Den som påver-

kats mest i vår familj är Karl, menar Pernilla, som också anser att de gjort skillnad på sysko-

nen. Peter fick sina diagnoser Aspergers och ADHD som sjuåring. Han hade ett utåtagerande 

beteende och lillebror har varit den som fått ta emot mycket stryk. För att ge lillebror Karl 

andrum gick de två aldrig på samma förskoleavdelning. Först när grabbarna gick på mellan-

stadiet hade lillebror växt till sig och gav tillbaka. Det var som om Karl var tvungen att bli 

jämstark med Peter innan Peter förstått att han gått över gränsen med sina bråk och det är först 

för några år sedan som de kan skojbråka med varandra, berättar Pernilla. Det har varit mycket 

tävlan om allt möjligt mellan bröderna. När Peter hamnat i bråk i skolan har Karl skämts, men 

han har också alltid känt sig trygg att ha Peter på skolan. När Karl själv hamnat i bråk har han 

kunnat be sina klasskompisar att hämta Peter som kommit och hjälpt till. När de blev äldre 

och gav sig på varandra kände Pernilla att det var dags att backa och sa: "Jag kommer gå här-

ifrån så kommer ni när ni har slagits klart". Visst var det en chansning och rädslan av vad och 

hur illa slagsmålen kunde komma att bli fanns, men bråken verkade plötsligt inte bli lika häf-

tiga utan grabbarna valde själva att backa.  

Peter har alltid tagit mycket plats, småsyskonen har fått stå tillbaka mycket och som Pernilla 

uttrycker det: "De har fått vänta, för att de kan". För att få egen tid och en chans att prata med 

Karl har Pernilla tagit med honom på promenader, där de fått en chans att prata om det de vill. 

I hemmet är det Peter som pratat, gärna om allt och kan verkligen argumentera för sin sak, 

menar Pernilla som är mycket medveten om att de andra barnen också måste få sin tid, vilket 

ofta är lättare sagt än gjort. Diskussioner i hemmet kan bli många och långa för Peter, debattö-

ren som alltid vill få bekräftelse att han har rätt. Lillasyster kan bli trött och ledsen och lille-

bror stänger in sig under tiden som Pernilla får sitta och samtala med Peter. Flera gånger för 
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att inte starta stora diskussioner mellan mamma och Peter, går Karl in och medlar. Han berät-

tar för Peter vad mamma menar och han har varit en följsam och ansvarstagande grabb under 

uppväxten. Han kan tydliggöra saker för Peter, på ett sätt som är kort och konsist, menar Per-

nilla. Medlarskapet har växt hela tiden och Karl kan känna in andra människor, genom att han 

vara en god iakttagare.  

Vidare berättar Pernilla att när Karl blev sådär elva, tolv år verkade det som han ansåg att nu 

är det bra, nu ville han ta sin plats och få sin egen uppmärksamhet. Karl som förut överpreste-

rat i skolan fick plötsligt underkänt. Kraven i skolan blev högre och orken fanns inte längre, 

som om han varit duktig länge nog, tänker Pernilla. Lillasyster Alva har utvecklat en egen-

skap för att hon behövt det. Hon är auktoritär, tar plats och är tydlig och något av en pojk-

flicka. När hon leker ska hon vara tiger, de stora grabbarna får vara kattungar. Alva har aldrig 

avstått från att ha vänner hemma och blir bara arg om Peter kommer in i hennes rum. Karl har 

sällan haft kompisar hemma och Pernilla tror det med att välja att leka hemma eller hos kom-

pisar, har med ålderskillnaden på syskonen att göra. Nu när Alva är i den åldern då hon har 

mycket kamrater, har Peter har inte lika stora problem som tidigare. Peter kan nu hantera sig 

själv och sina eventuella utbrott på ett bättre sätt till skillnad hur det var när Karl var i samma 

ålder som Alva är nu. Peters ibland oberäkneliga sätt har gjort att Karl valt att inte ta med 

kamrater hem i samma utsträckning som Alva. Alva har också alltid varit något av en prinses-

sa för Peter, men visst har det hänt att hon blivit rädd. Pernilla har fått gett sig hem från jobbet 

och funnit Alva inlåst på toaletten av rädsla för Peter som haft utbrott.  

Vidare är det klart att syskonen upplevt orättvisor, menar Pernilla. De regler som gällt i famil-

jen och som Karl och Alva måste leva upp till har inte alltid gällt för Peter för att det inte fun-

gerat. Från det att Peter gick i femte klass har familjen en avlastningsfamilj som Peter åker till 

en gång i månaden. Denna avlastningsfamilj är bekant till familjen och det har uttalats mer 

som att det är Peter som behöver vila från övriga familjen, för att inte känna sig bortvald från 

familjen. Detta har gjort att syskonen påpekat att de också vill vila från familjen och önskat en 

annan familj att åka till.  

Både Karl och Alva har deltagit i syskongrupper när de båda varit runt åttaårsåldern. Ingen av 

dem har egentligen frågat eller undrat över Peters beteende före det. Avslutningsvis berättar 

Pernilla hur Karl en gång sagt att: "Egentligen är det jag som skulle ha Aspergers, för jag har 

ju inga svårigheter". 
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4.2 Sandra 53 år 
Familjerelation: mamma Sandra med fyra barn Jesper 18 och med diagnos atypisk autism, 

Lisa 20, Johanna 33 år och Erik 35.  

Jesper fick sin diagnos atypisk autism vid sexton års ålder efter en utredning som startade i 

nionde klass, på begäran av mamma Sandra. Atypisk autism innebär att en person har en ut-

vecklingsrubbning och många, men inte alla de kriterier som behövs för någon av de andra 

diagnoser som ligger inom autismspektrumet, berättar Sandra.  

Innan sjunde klass fanns inga tecken på en diagnos hos Jesper men i sjunde klass blev situa-

tionen ohållbar och allt blev mer eller mindre kaos kring Jesper. I hemmet förekom helt plöts-

ligt väldigt många konflikter, Jesper skötte inte skolan och han testade att dricka alkohol. Det 

vart ett pass kring hans liv och många diskussioner i hemmet kring hans beteende, som plöts-

ligt ändrat sig till något mycket sämre, berättar Sandra vidare. En tonårsrevolt, en jakt på att 

synas och uppmärksammas av pappan eller nytt umgänge, visst kunde beteendet bero på 

mycket, men hur det än var, vart förhållandena oerhört påfrestande för Sandra som sökte stöd 

hos skolan, socialtjänsten och senare också barn och ungdomspsykiatrin. Till en början lovade 

Jesper hela tiden att bättre sig, men detta blev som en lögn för hela familjen, då han aldrig 

orkade hålla sitt löfte. Detta tog mycket kraft för alla i familjen, menar Sandra. De två äldsta 

barnen har eget boende, men försökte ställa upp för Sandra genom att ta sig an Jesper i sina 

hem som en avlastning. Storebror Erik tog sig an Jesper och hade honom hos sig emellanåt 

och så länge Jesper lovade att sköta sig fick han stanna och komma tillbaka. Även detta blev 

en lögn och Erik tog då avstånd, vilket han gjort klart för Jesper.  

Från att tidigare haft de båda barnen boende hos sig, berättar Sandra att dottern nu valde att 

flytta hem till sin pappa, som för övrigt är dotterns och Jespers gemensamma pappa. Konflik-

terna i hemmet var många och de har ibland slutat i riktiga slagsmål mellan Jesper och Lisa, 

där båda syskonen idiotförklarat varandra. Sandra berättar vidare att Lisa anser sig inte att ha 

fått den uppmärksamheten från Sandra som hon ville utan valde att bo hos pappa. Lisa har 

uttryckt sig med att Sandra varit orättvis, att hon känt sig åsidosatt och Sandra bara skulle 

brytt sig om Jesper. Lisa har inte kunskap av sin brors funktionsnedsättning och har inte in-

tresse att veta, utan bestämmer sig för att hellre välja bort sin bror, som Sandra ser det och 

flyttar till sin pappa.  

Sandra har rekommenderat Lisa att följa med och få professionell hjälp, då Lisa själv inte 

mått bra under sina tonår. Om det skulle ha med Lisas uppväxt att göra eller inte, anser sig 
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Sandra svårt att veta. Pappa till Lisa och Jesper är inte speciellt involverad i barnens situation 

och anser inte att det är något fel, så Sandra anser sig själv få kämpa och sköta alla kontakter i 

ett försök att lösa det kaotiska liv de hamnade i. Pappa har inte gått med på att byta syskonens 

boende, utan anser att Jesper ska bo hos Sandra. Pappan tar inget ansvar för det som är pro-

blem, menar Sandra och detta har också lett till sparsamt umgänge mellan henne och Lisa. 

Sandra anser sig inte heller fått stöd från barnens pappa att förklara saker för Lisa vad gäller 

Jespers problem. Jesper har aldrig kunnat lämnas utan tillsyn, utan Sandra har behövt barn-

vakt till honom trots att han är i tonåren, så fort hon skulle arbeta eller göra något annat som 

varat i flera timmar.  

Sandra kan förstå att framförallt Lisa känt ett utanförskap vad gäller henne och Jesper, men 

hennes ork har tyvärr inte räckt till mer än att hålla sig själv på fötter samt vakta Jesper och de 

dumheter han utsatt sig själv för under högstadietiden. Vid få tillfällen har Sandra ändå för-

sökt följa med dottern till hästen, fikat och pratat med henne om allt möjligt. Syskonen som 

alltid varit vänner och alltid lekt tillsammans som små, tål numera inte varandra. Många nära 

och kära har uppmanat Sandra att lämna bort Jesper till familjehem eller liknande och ansett 

att han bara behövt en rejäl dos av uppfostran. Sandra har dock valt att kämpa vidare och nu 

några år senare har Jesper sin diagnos och allt har också lugnat sig med tiden.  

4.3 Eva 48 år 
Familjesituation: mamma Eva och två barn, Tomas 14 år med diagnos autism, lindrig utveck-

lingsstörning och AHDH och Lukas 10 år med lindrig utvecklingsstörning. Tillkommer gör 

styvsyster Ebba 18 år som under nio år växte upp med sin pappa och Eva.  

Det första Eva nämner när jag frågar om barn kan tänkas påverkas på ett annorlunda sätt ge-

nom att växa upp med syskon som har någon form av funktionsnedsättning är besvikelser. 

Eva tror att friska syskon många gånger kan känna en besvikelse över att familjen bestämt 

saker som inte blir av, planer som blir ändrade kanske i sista minuten, att alltid få vänta på sin 

tur för att syskonet med funktionsnedsättning inte klarar av situationen eller inte kan vänta.  

Tomas fick diagnos autism och lindrig utvecklingsstörning redan vid tre och ett halvt års ål-

der. Till detta kom diagnos ADHD för fyra år sedan när Tomas var tio år. Eva levde med bar-

nens pappa och deras halvsyster - som fanns hos dem på heltid - tills dess att Tomas var 6 år 

och Lukas 2 år. Tomas som har grav språkstörning och inte kan göra sig förstådd genom språk 

utan tecken, har också många gånger ett utåtagerande beteende. Att inte ha ett språk, är en 

anledning i sig till ett utåtagerande beteendet, anser Eva. Att inte kunna göra sig förstådd är 
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svårt, förklara hur man mår eller vad man vill är svårt, menar Eva, men genom att skrika, slåss 

eller handgripligen visa saker om så på fel sätt, har Tomas hela tiden fått uppmärksamhet.  

Tomas har under hela sin uppväxt tagit stor plats och både Ebba och Lukas har fått vänta mer 

än ett vanligt syskon behöver, för att de kan och orättvisorna har varit stora och funderingar 

som: Varför får han och inte jag" har varit syskonens dilemma. Att göra skillnad på syskon 

har inte varit något medvetet men ändå något som situationer krävt. Syskonen har behövt göra 

saker, bete sig på ett sätt som Tomas inte behövt, menar Eva. Allt för att välja sina strider och 

av en rädsla av att slippa utsätta sig själva och omgivningen för Tomas utåtagerande beteende. 

Många gånger har situationen och orättvisan i stunden inte förklarats för syskonen utan de har 

bara fått funnit sig i hur det är utan att egentligen förstå varför. Lukas har många gånger sedan 

han blivit äldre uttryckt sig till Eva med ord som: "Det är bara Tomas", "Han får, men inte 

jag", "Varför lyssnar ingen på mig" och "Du lyssnar bara på Tomas". Båda sönerna har svå-

righeter med språket men tycks ändå förstå varandra och bättre än vad Eva gör. Under Tomas 

utbrott som kommer mest av att man inte förstår honom, blir Lukas väldigt rädd. Tomas skri-

ker många gånger "dö" och Lukas blir rädd och vill till sin pappa för att få lugn och ro. Trots 

sin rädsla för Tomas uppträdandet, kan Lukas ändå ta efter beteendet och Eva funderar om 

Lukas får med sig det som ett så kallat socialt arv. Att skrika och bete sig likt storebror blir på 

något sätt ett okej uppförande och Lukas tycks tro att när man är arg så gör man så.  

I sina kompisrelationer ser Eva att Lukas är mycket hjälpsam, han är tröstande, den som häm-

tar hjälp och skyddande. I många situationer anser Eva att han beter sig äldre än vad han är 

och att han även tar ansvar för sin storebror och kan vara den som medlar. Under många år 

var det som att Lukas var storebror istället för lillebror. Storasyster Ebba fick vänta mycket 

och hon känner till att syskonen har svårigheter men har inget namn eller annan kunskap om 

diagnoserna. Ebba fann många gånger sitt rum upp och nedvänt eller plundrat av brorsorna. 

Hon fick aldrig ha sina saker ifred, tills alla insåg att de måste ligga steget före och skaffade 

lås till hennes rum. Eva kommer ihåg Ebbas rop: "Vart är mina grejer, iiiiiigen?!"  

Eva tänker också på att det inte var lätt för syskonen att hänga med i alla situationer. Till ex-

empel kunde de få kasta i det mest nödvändiga i affären och bara sticka därifrån, för att To-

mas fått ett utbrott och gallskriker. Att inte hinna förklara, varför de inte kan få lillebror lugn 

och handla som det sagt att de skulle. Många människor har inte förståelse utan av oförstånd 

blänger de och det har till och med hänt att de uttryckt sig med att "Få tyst på ungen. Har du 

ingen pli på honom" något som kändes jobbigt för Eva och genant för Ebba.  
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Ebba blev tidigt ansvarstagande och fick bli vuxen tidigt, något som hon dels självmant tog på 

sig, men det var också något som kom till när Eva och Ebbas pappa gick skilda vägar. Då 

Ebba tio år och pappan behövde hjälpen, tog Ebba på något sätt rollen som mamma i det 

hemmet, minns Eva. Ingen av syskonen har varit med i grupper där professionella hjälpt till. 

Vad Eva kommer ihåg fanns inga grupper och inte heller erbjöds hjälp till syskon. För fem år 

sedan erbjöds hela familjen teckenkurs och även Ebba följde med, något som tyvärr rann ut i 

sanden för pappan och då även för Ebba. Eva minns att hon önskade att hon visste att de inte 

skulle fortsätta, så kunde hon erbjudit sig att ta med även Ebba. Eva tror också att Ebba 

många gånger valt att inte ta hem vänner för att vad som helst kunde gå tokigt och det skulle 

kännas obehagligt.  

Med de stora bekymmer som Tomas funktionsnedsättningar innebär, har familjelivet varit 

ovanligt organiserat och inte stora möjlighet har funnits för spontanitet. Umgängeskretsen har 

blivit mindre, man varken åker till eller tar hem vem som helst och så blev det också med sys-

konens kompisar, misstänker Eva. 

4.4 Louise 41 år  
Familjesituation: mamma Louise 41 år, styvpappa Bosse 43 år, Josefin 21 år, Stefan 18 år 

med diagnos autism, ADHD, Tourettes och OCD - tvångssyndrom, styvson Sebastian 18, 

Edvin 16 år, Loke 4 år och Ludvig 2 år. 

Mamma Louise förklarar familjesituationen som kaotiskt allt sedan Stefan var mycket liten. 

Vid ett och ett halvt års ålder vände han leksaklådor upp och ner likt, som Louise såg det ett 

tvångsmässigt beteende. Han fullkomligt hällde leksakerna nerför trappan och detta om och 

om igen. Han rev ur sängkläder ur alla sängar gång på gång och slängde allt som han kom åt i 

golvet och mycket gick sönder. Louise kände att Stefan inte kunde läsa av henne och förstod 

inte hennes ilska. Han klev upp på bord och därifrån klev han rätt ut utan tillstymmelsen till 

rädsla eller för eventuell fara. Köksstolarna fick ställas undan alla stunder utom vid måltider. 

Louise sökte barnpsykiatrin och de bekräftade det hon såg hos Stefan men om det beror på 

omognad eller diagnos kunde de inte säga.  

Stefan rymde oavbrutet sedan han lärde sig gå vid åtta månaders ålder och stannade aldrig 

utan gick bara på, var han än befann sig. Det hände inte bar en gång att Louise fick ta hjälp av 

polisen i sökandet efter Stefan. Det var verkligen kaos, berättar Louise. Det var många gånger 

Louise fick lämna storasyster Josefin ensam hemma med lillebror Edvin för att ge sig ut och 

jaga eller leta efter Stefan. Likadant glömmer hon aldrig hur hon lämnade Josefin då fem år på 
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en snöig parkering precis vid vägen efter ett besök på kyrkans barntimmar. Stefan sprang iväg 

rakt ut mot vägen och hon fick mer eller mindre kasta lillebror Edvin då två år till Josefin med 

orden: "Håll i honom".  

Under uppväxten har det varit många bråk mellan just Josefin och Stefan, berättar Louise vi-

dare. Josefin har provocerat fram många bråk själv, menar Louise och Josefin har många 

gånger uttryckt sig med en förklaring om att allt är så oerhört orättvist för henne. Stefan kan 

aldrig ge sig eller ge efter utan ska alltid göra det sista eller ha det sista ordet. För Louise har 

det varit en omöjlighet att saker skulle var på samma sätt för alla barnen. Dels fungerar de 

olika och dels har Louise tvingats lösa situationer när de dykt upp. Största delen under bar-

nens uppväxt har Louise varit ensamstående med barnen på heltid. Det har blivit många nöd-

lösningar dagligen och hela tiden, menar Louise och alla barnen inklusive Stefan har fått rätta 

sig efter hur Louise löst vardagliga händelser. Louise har helt enkelt inte kunnat ta hans behov 

först, då nöden krävt har även han fått anpassa sig. Storasyster Josefin har uttryck i sin känsla 

av orättvisa och ilska: "Jag vill att min riktiga mamma ska komma och hämta mig. Du kan 

inte vara min riktiga mamma som är så orättvis".  

Josefin har annars kunskap och har varit med i syskongrupper två gånger, något som Louise 

efterfrågat. Vid tre tillfällen har Josefin även varit med på föreningen autisms syskonläger och 

likaså har Edvin varit med vid två tillfällen. Där har de både fått teoretisk utbildning om funk-

tionsnedsättningar. Josefin kom en gång hem från lägret och uttryckte sig med: "Det finns i 

alla fall de som har det värre än oss".  

Josefin har aldrig skäms över Stefan och om hon valt att inte ta hem kompisar är det inte på 

grund av Stefan utan mer att de bor långt bort, menar Louise. Egenskaper som Louise märker 

att Josefin besitter är att hon alltid försvarar de svaga och står upp för dem. När Josefin gick i 

sjuan och killar i nionde klass var dumma mot en kille med Downs Syndrom blev Josefin ra-

sande mot killarna och försvarade killen med Downs Syndrom. Lika försvarande är hennes 

kamrater. Josefin har förklarat sig med att hon tänker på om någon skulle göra så mot Stefan. 

Stefan som har svårt att behålla kompisar har nytta av storasyster och hennes kontakter och 

det är också något som förskonat Stefan mot mobbning, tror Louise.  

Visst har många gånger hänt att Josefin önskat sin bror död och hon har hatat honom mycket i 

bråken dem emellan. Josefin tycker att Stefan är en superegoist och att han är en person ingen 

kan resonera med, berättar Louise vidare. Edvin har hamnat i skymundan och har vid bråk 

oftast gått undan. Edvin är godmodig, ser upp till Stefan och det händer ofta att Edvin hjälper 
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sin storebror, något som kan vara känsligt för Stefan som trots allt är storebror och ska vara 

den som är duktigare.  

Vad gäller de yngsta syskonen tror inte Louise att det påverkat Ludvig två år något nämnvärt. 

Däremot tänker hon att det påverkar Loke att växa upp med en bror med funktionsnedsätt-

ning. Louise menar att Loke var den första av de små och det syskon som blev mest utsatt 

som liten baby. Stefan har nu lärt sig att hantera små barn genom Loke och har nu mer erfa-

renhet vad gäller Ludvig som liten. Louise minns hur Stefan ofta var och petade på Loke som 

sov. Loke ryckte till och slängde reflexartad ut med armarna, varje gång Stefan petade på ho-

nom. Detta var något som Stefan tyckte såg väldigt roligt ut och Louise har funderat på om 

saker som till exempel detta kanske påverkat Loke. Kan han bli otrygg, tänker Louise, som 

också funderat på hur Stefans explosiva, aggressiva humör och bråk påverkar eller påverkat 

framförallt Loke.  

Stefan har stor empati mot sina yngsta syskon och de små syskonen upplever också mycket 

positivt och har en stor tillgång i en bror som Stefan, säger Louise. Stefan är ingen som trött-

nar när de vill åka pulka eller leka. Lekar som visserligen kunde bli mer än utöver det vanliga, 

men Stefan har ett barnasinne, han är påhittig och enormt uthärdig. Louise berättar vidare och 

undrar vem har egentligen en bror som skottar snö i flera timmar för att bygga en egen pulka-

backe i trädgården? Genom sina småsyskon får också Stefan enormt mycket glädje och be-

undran och både Loke och Ludvig placerar nog Stefan mitt emellan vuxen och barn, gissar 

Louise.  

Styvbror Sebastian var till en början av deras bekantskap riktigt ful mot Stefan. Detta var idag 

sju år sedan och Sebastian mobbade Stefan, vilket slutligen resulterade i att Sebastian åkte på 

stryk av Stefan som tröttnade. Sebastian fick sig därigenom en egen lärdom av situationen, 

tänker Louise.  

4.5 Ebba, syskon till barn med autism 
Familjesituation: uppväxt med sin styvmamma Eva, pappa Martin och sina halvsyskon Tomas 

14 år som har diagnos autism, lindrig utvecklingsstörning och AHDH och Lukas 10 år som 

har en lindrig utvecklingsstörning. Numera boende hos Mamma Lotta och halvbror Kasper 15 

år.  

Sedan två år tillbaka bor Ebba numera tillsammans med sin biologiska mamma. Under sina 

första år växte hon upp tillsammans med sin pappa, sin styvmamma Eva och sina två halvsys-
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kon Tomas och Lukas, båda med funktionsnedsättning. Ebba minns att tyckte det var väldigt 

kul att få en lillebror den dagen Tomas föddes, sen blev det jobbigt.  

Det starkaste minne Ebba har från den tiden är att hon kom hem till sitt rum och det var tömt 

på precis allt utom de stora möblerna. Det hände inte en gång att hon kom hem och småsys-

konen varit i hennes rum och tagit hennes saker, men att finna hela rummet tömt var klart en 

överraskning utöver det vanliga, minns Ebba. Efter den gången fick Ebba ett lås till sitt rum. 

Hon kan komma ihåg att hon var fly förbannat mest hela tiden när de alla var yngre, för att 

syskonen tog hennes saker gång på gång. För tre år sedan försvann hennes bärbara dator från 

rummet, den datorn har aldrig kommit till rätta igen. Ebba fick en ny som Tomas en kort tid 

efter hade sönder. Tomas har förstört mycket och stökat till mycket.  

Det hon lärt sig genom åren är att det spelar ingen roll att bli arg på sina syskon, de förstår 

inte känslor på samma sätt som vanliga syskon. De är helt annorlunda och det gäller att lära 

känna bröderna och få respekt så de lyssnar, menar Ebba. Att sätta sig in deras situation är 

viktigt då de har mycket svårare än vanliga barn, att visa och hantera sina känslor. Vad gäller 

Tomas har han inget språk men visar vad han vill, genom att konkret visa eller genom tecken. 

Lukas kan trots ett försenat tal ändå göra sig någorlunda förstådd och det har hänt mer än en 

gång att bröderna blivit frustrerade över att inte kunna göra sig förstådda. Tomas är också 

väldigt stark och inte lätt att hålla i om han blir aggressiv och hur normalt är det egentligen, 

säger Ebba, att en lillebror kastar biljardklot efter henne och hennes kompisar.  

Ebba har ändå aldrig valt bort att ta med vänner hem. Att hon valt att inte ta med vänner hem 

har i så fall hängt mer på att de bott långt utanför ett samhälle. Hon berättade alltid om sina 

bröder för vännerna innan de följde med hem. Som person och eventuell påverkan ser sig 

Ebba som en självständig tjej, som tänker sig för vad hon säger till folk. Hon menar att hon 

vet aldrig hur de människor hon möter har det, varit med om eller hur deras situation är och 

tycker att folk i allmänhet bör tänka sig för innan de uttrycker sina åsikter, framförallt negati-

va sådana. Ibland kan Ebba bli fly förbannad på omgivningen. Går hon på stan och ser männi-

skor som blir mobbade till exempel på grund av en funktionsnedsättning, stöttar hon dem för 

det är inte okej av andra att döma andra hur som helst, anser Ebba.  

Något som Ebba tänkt på är att Tomas har mer respekt för pappa än för sin mamma. Hon tror 

och tycker sig känna likadant att en pappa är mer rak på sak, en mamma är lättare att förhand-

la med. Ebba kan också jämföra hur det att växa upp med ett friskt syskon, då hon som liten 

hälsade på sin biologiska mamma och en halvbror där. Där var allt annorlunda och ett helt 
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annat lugn. När Ebba blev äldre fick hon en styvmor som inte alls förstod sig på hennes brö-

der. Ebba bråkade ofta med sin styvmamma på grund av sina syskon. Ebba var riktigt förban-

nad för hon ansåg att styvmamma inte gjorde annat än skällde på bröderna för att de inte för-

stod. Ebba ser det som att så som någon vill bli behandlad, så behandlar du också dem. Detta 

var något som styvmamman skötte mycket dåligt, anser Ebba och det var bara när hennes 

pappa inte såg. Då fanns bara Ebba för att hjälpa, medla och stötta sina bröder.  

Ebba ser sig själv inneha ett starkt psyke och hon menar att hon står upp för saker som hon 

anser är rätt och hon gör det med ett lugn. Hon tänker att du själv har ett ansvar hur saker blir 

och hur du påverkas av saker. Finns det problem är det du själv som kan ta tag i det och Ebba 

har aldrig sett sig själv som ett offer under några omständigheter utan hon tycker att det gäller 

att se saker positivt. Hon har en stor stöttning och har alltid haft det i sina vänner och i djur. 

Det har känts som tillräckligt, tycker Ebba som inte varit med i några syskongrupper. Det 

enda som Ebba deltagit i har varit teckenspråkskurs vid något enskilt tillfäller.  

Ebba berättar att det är ju inte henne det är synd om, det är ju bröderna. De har det mer job-

bigt än jag och har det svårare än någon annan, menar Ebba. Ibland tror hon att bröderna 

framförallt Tomas förstår sig på människors inre känslor tidigare än någon annan. Det känns 

som om han känner på sig när Ebba varit ledsen, utan att hon visat det på något vis. Avslut-

ningsvis berättar Ebba att bröderna nu för tiden är överlyckliga när Ebba kommer hem till 

dem. Ebba märker att bröderna ser upp till henne och att hon är en förebild för dem.   

4.6 Intervju med personal på Anhörigcentrum 
Lotta jobbar som anhörigkonsulent till anhöriga med funktionsnedsättning på anhörigcentrum. 

Lotta har en bakgrund som fritidsledare med handikappinriktning och som fritidskonsulent i 

handikappomsorgen. Senare har Lotta vidareutbildat sig till kognitiv beteendeterapiterapeut 

och har utbildning inom handikappskunskap och samtalsmetodik.  

Lotta börjar med att påpeka att all uppväxt och alla relationer påverkar och formar oss männi-

skor. Vidare berätta Lotta att anhöriga gör en stor insats vad gäller omsorgsbiten kring sina 

närstående. Hela 70 procent av omsorgsbiten sköts många gånger av anhöriga till personer 

med en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. Den siffran visar att kommunen skö-

ter de resterande 30 procent, menar Lotta. 1998 skrevs in i socialtjänstlagen att kommuner bör 

ge stöd åt anhöriga och det började funderas kring vilka stöd och vilken hjälp som skulle un-

derlätta i omsorgen av de närstående.  
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Till en början låg mycket fokus kring äldre i flertalet kommuner, berättar Lotta vidare. Kom-

munen där Lotta verkar såg dock behovet föreligga hos såväl de långvarigt sjuka, de äldre och 

hos personer med funktionsnedsättning och valde därför att jobba för dem alla tre. Mellan 

1999-2001 startade handikappsomsorgen och Förening Autism ett projekt, en verksamhet som 

skulle vara anpassad och en positiv mötesplats för barn med autism. Tanken var att barnen 

skulle vara där en stund på lördagar för att ge föräldrar andrum, men det kom att bli så att 

föräldrar valde att stanna kvar för att umgås med andra i liknande situation.  

År 2009 ändras socialtjänstlagen från ett bör till ett ska och kommunen är nu skyldiga att 

stödja anhöriga inom alla målgrupper. Ny verksamhet sattes till 2010 och det kom att gälla 

även anhöriga till missbrukare. Socialförvaltningen fick i uppdrag att stötta anhöriga där de 

befinner sig och kommunen är skyldiga att tillgodose detta. Som Lotta uttrycker det är att 

anhörig är du jämt, men situationen kan ändra sig. Anhörigcentrum riktar sig till målgruppen 

som är över arton år. För stöd för anhöriga i yngre ålder finns barnpsykiatrin och familjehuset.  

Föräldrar har tyckt att behovet av syskongrupper finns och 2009 gjordes ett försök att starta en 

sådan grupp tillsammans med en kurator från habiliteringen, där de jobbar mycket med famil-

jesituationer. Men Lotta berättar vidare att det är inte lättarbetat att få syskon att komma till en 

sådan här grupp och få kontinuitet i sammanträffandena. Som en inledning till denna syskon-

grupp bjöds Jenny Jejlid in som föreläsare. Jenny är själv uppvuxen som lillasyster till en au-

tistisk och utvecklingsstörd bror och har också skrivit boken En sked för morbror Fred, som 

handlar om hennes uppväxt och upplevelser. Regelbundheten i gruppträffarna uteblev, det 

blev pizza någon gång och bowling en annan gång, men tyvärr rann det ut i sanden. Lotta tror 

det är svårt att nå syskon i äldre ålder, då de på anhörigcentrum inte når ut till familjer på 

samma sätt som habiliteringen gör, vilka får en mer direkt kontakt.  

Erfarenheten, menar Lotta är att på anhörigcentrum ser de att det kanske inte går att arrangera 

möten varannan vecka, utan de bör finna ett annat sätta att nå ut till dessa ungdomar. Gapet är 

ett nytt forum att möta anhöriga på och det sker via nätet. Via Gapet kan anhöriga få råd och 

stöd från andra i liknande situation och där kommer stödet när du själv önskar och har tid. 

Gapet är till för anhöriga till personer med funktionsnedsättning, långtidssjuk, äldre, psykiskt 

ohälsa och missbruk och anhöriga eller de som stödjer anhöriga väljer själva att vara anonyma 

eller inte. Genom Gapet fås en kontaktperson att vända sig till med frågor och där finns också 

kunskapsbank med länkar till föreningar, litteraturtips och information om vad som händer 

runt om i inom Sverige. Nytänk kring syskongrupper är att skapa syskongrupper på Gapet, 
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berättar Lotta. Här finns verktyget för att kunna möta ungdomar, tror Lotta och Gapet släpper 

dessutom in ungdomar från sexton års ålder, för att nå alla som börjat gymnasiet.  

När det kommer till föräldrar, ser Lotta att de ofta bär en oro lever med ett dåligt samvete, de 

ser att de friska barnen får stå tillbaka och många förälder känner sig inte få tillräckligt med 

tid till de friska barnen. Föräldrar uppmärksammar också att de friska barnen tar stort ansvar 

och som Lotta säger blir syskonen likt en tapetblomma som försvinner i mängden. Föräldrar 

tror också att de friska syskonen inte påkalla uppmärksamhet, de tar inte sin plats för det anser 

att föräldrarna redan har sina bekymmer. Annat som oroar föräldrar är tankar kring vad som 

skulle hända med barnet med funktionsnedsättning när de inte finns, vem ska då ta ansvar, 

känner syskon sig ansvariga?  

När vi kommer in på syskonen själva, berättar Lotta om hur de ofta har ambivalenta känslor. 

De tar mycket ansvar och har funderingar som varför drabbades min syster eller bror och inte 

jag? Är det ärftligt, hur kommer det bli när jag får barn eller är det rent av dödligt, är tankar 

syskon kan bära med sig. Här gäller det att ge kunskap, anser Lotta. Att ge kunskap i relation 

till vart de själva befinner sig och när frågorna dyker upp. Många vill inte oroa sina föräldrar 

med frågor, menar Lotta och påpekar vikten av syskongrupper och ett ställe som Gapet. Gapet 

kan vara betydelsefullt, där möjligheten att ställa frågor till andra finns, sådana som förstår 

och att där anhöriga får känna av att inte vara ensam. Det Lotta förstått är att syskon kan ha 

svårt med ett så kallat osynligt handikapp som autism faktisk kan vara. Syskon kan tycka att 

det hade varit lättare med ett handikapp som synts. Syskon kan tycka att de får ta emot myck-

et, i oförstånd, när deras syskon eller i alla fall deras beteende ifrågasätts. Här kan de ambiva-

lenta känslorna komma, menar Lotta. Syskonen skäms, orkar inte, vill inte vara i närheten när 

syskonet med funktionsnedsättning beter sig annorlunda till att sedan känna ångest och dåligt 

samvete över sina tankar. Att som syskon få veta att det är okej att inte tycka om sitt syskon, 

menar Lotta är betydelsefullt. Det är lika okej att tycka det om sina syskon med funktionsned-

sättning som mellan vanliga syskon, det är viktigt att påpeka för syskon tänker Lotta som upp-

lever att flera friska syskon känner skam över sina tankar.  

Det är viktigt att ge de friska syskonen kunskap och information om syskonens funktionsned-

sättning, anser Lotta och påpekar att föräldrar inte ska skydda de friska syskonen från att veta. 

Ta gärna med syskon på möten angående sina syskon och deras funktionsnedsättning och ta 

hjälp av professionella. Det kan vara en svår avvägning att varken skydda dem för mycket 

eller att överinformera dem, menar Lotta. Det viktigaste är att möta dem där de är.  
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Avslutningsvis berättar Lotta att hennes yrkesroll är att se syskonen. Anhöriga blir ofta inte 

sedda, då fokus ligger på den sjuke. Det är viktigt att se att bredvid den sjuka finns det anhö-

riga. Som syskon behöver du uppmärksamhet vara en egen person och inte bara syskon till 

barnet med funktionsnedsättning. Det innebär en trygghet att bli sedd, rörd och berörd, avslu-

tar Lotta. 
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5 Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att visa på, om och i så fall hur syskon till barn med funktionsned-

sättning inom autismspektrum påverkas psykosocialt. I uppsatsen undersöks vilka egenskaper 

syskon får med sig på grund av sin annorlunda uppväxt och om de ges ett annorlunda ansvars-

tagande jämfört om de växt upp tillsammans med ett friskt syskon. Intentionen är att ge de 

som läser den en inblick i hur det är att växa upp som syskon till barn med funktionsnedsätt-

ning inom autismspektrumtillstånd. Detta för att ge en ökad kunskap och en djupare förståelse 

samt en möjlighet att få veta vilka möjligheter samhället har att erbjuda dessa barn. 

Webbsidan Autismforum menar att syskon till barn med autism är mer utsatta för stress och 

ökade risker vad gäller psykologisk anpassning. Även studier har framlagt bevis för att syskon 

till barn med funktionsnedsättningar bland annat påvisar en högre grad av depressioner, mer 

oro och aggressioner än vad jämnåriga gör. I de intervjuer som gjorts i uppsatsen har ingen av 

föräldrarna sagt sig uppmärksammat någon form av depressioner, oro eller direkta aggressio-

ner bland syskon. Detta är dock anmärkningsvärt då föräldrar i intervjuerna förklarar att de 

många gånger upplever sin hemmiljö som kaotisk och att de friska syskonen ibland får upple-

va både psykiskt och fysiskt våld. Louise, en av de intervjuade, hade emellertid en viss oro 

över sina yngsta barn och hur de kan tänkas påverkas av sin brors utbrott. 

Andra studier har visat att syskon får positiva egenskaper som ett mer socialt inriktat beteende 

såsom till exempel större empati, mindre självcentrering och större mognad. Här nämnde 

Louise nämnde vilken stor fördel småsyskonen har i sin storebror och i hans sätt att vara lek-

full och full av ork till sina småsyskons glädje. Andra karaktärsdrag som visar sig genom in-

tervjuerna är att syskon bär med sig en stor förståelse för andra människor och hur syskon 

som växt upp nära ett funktionshinder, inte backar utan tar strid för andra människor i en ut-

satt situation. Blomgren nämner att erfarenheten hon har, är att ansvarskänsla kommer per 

automatik hos många syskon till barn med funktionsnedsättning. Flera av de som uttalats sig i 

Blomgrens bok har också sagt att de känner sig äldre än jämnåriga. I fråga om ansvar nämner 

de intervjuade att de friska syskonen ofta tar på sig en ansvarsbit för att föräldrar redan har en 

besvärlig situation och syskonen vill inte ställa till mer svårigheter. Ansvarsbiten här blir där-

för ofta större än de normalt skulle behöva i relation till sin ålder. Det nämns också att de fris-

ka syskonen ibland fungerar som medlare till sina syskon med funktionsnedsättning, dels för 

att de ibland förstår bättre vad syskonen vill ha sagt, men också för att de emellanåt är förut-

seende och märker att de på så sätt undviker ytterligare konflikter.  
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Både Blomgren och Jejlid, författarna som studerats i uppsatsen och Ebba en av de intervjua-

de nämner att det inte finns någon anledning att må dåligt som vuxen även om uppväxten va-

rit tuff. De ser vikten i att själv ta tag i eventuella problem och prata med de som förstår dem, 

för att de ska kunna må bra som vuxna. Granat, Nordgren och Rein tar i sin rapport är det vik-

tigt det är att nå ut till familjer tidigt och innan problem uppstår och Dellve skriver i sin rap-

port om hur kunskap kring funktionsnedsättning ger ökad positiv attityd till funktionsnedsätt-

ningen och hjälper de friska syskonen att klara livssituationen bättre. Att få kunskap om sitt 

syskons funktionsnedsättning är således viktigt, vilket flera studier också stödjer. Kunskap 

ökar förståelse och att få det i en gemenskap med andra i liknande situation, till exempel ge-

nom syskongrupper eller syskonläger visar sig vara betydelsefullt. I och med möten med 

andra i liknande situation kan de friska syskonen känna sig mindre ensamma och de får en 

chans att uttrycka sina känslor vare sig de är negativa eller positiva. Det är för syskonen bety-

delsefullt att inte behöva ha skuldkänslor för sina tankar, att inte ha känsloförbud som Jejlid 

uttryckte sig.  

Lotta på anhörigcentrum förstår genom föräldrar hon mött och även genom de syskongrupper 

som funnits, att behovet av att uttrycka sig är stort. På anhörigcentrum finns idag ambitionen 

att nå ut till fler och de ser att det gäller att möta barn där de är och ge kunskap i relation till 

ålder. Vad gäller ungdomar kan de genom nya forum såsom till exempel internet och mötes-

platsen Gapet ges möjligheten. Renlund menar att det är viktigt att ge även mycket små barn 

möjligheten att uttrycka sig och ge dem verktyg till det, genom till exempel samtal, skriva 

berättelser eller rita och här är något som personal inom skola och barnomsorg bör ta i beak-

tande. Att få tillfällen att uttryck sig stärker alla barns identitet och självkänsla, vilket blir ex-

tra viktigt att ge syskon till barn med funktionsnedsättning. Att ge möjligheter till olika ut-

tryckssätt samt tid tillsammans med föräldrar bidrar till att minimera riskerna att syskon på-

verkas negativt.  

Såväl föräldrar och friska syskon söker efter mer tid att umgås och studier påvisar att behov 

av tiden föräldrar ägnar åt de friska barnen är viktig. Att få uppmärksamhet och få kunna vara 

i centrum, att inte stå tillbaka, behöva vänta på sin tur är något som behövs för syskon till barn 

med funktionsnedsättning. Både föräldrar och syskon har efterfrågat att få mer egen tid till-

sammans i såväl studier, litteratur och intervjuer. Att flickor skulle må sämre psykosocialt än 

vad pojkar gör är något som vissa studier påvisat, men det är inget som påpekats i de kvalita-

tiva intervjuer som gjorts.  
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Renlund nämner att syskonrelationer påverkas av flera faktorer som till exempel syskons ål-

der, kön, föräldrars mående eller barns egna karaktärsdrag, vilket överensstämmer med de 

intervjuade föräldrarnas erfarenheter och funderingar kring hur de olika syskonen i den egna 

familjen påverkas. Vad gäller kamratrelationer för syskon till barn med funktionsnedsättning, 

var det ingen studie som tagit upp hur det kan tänkas påverkas. I de intervjuer som genomförts 

var det endast mamma Pernilla som nämnde att lillebror Karl sällan tog hem kamrater, men 

också Eva trodde att Ebba hellre valde att leka borta. Ebba själv förklarade att hon aldrig valt 

bort att ta hem kamrater på grund av sina bröder utan för att de bodde utanför samhället. I det 

stora hela verkar de syskon som berörts i uppsatsen känna sig trygga i sina kamratrelationer.  

Resurser som finns att tillgå i samhället är den hjälp och stöttning som familjer genom psyki-

atriska kliniker, landstingets habilitering och kommunens anhörigcentrum erbjuds och där 

finns också erbjudande till syskon. Något som också finns att tillgå är syskongrupper och lä-

ger som anordnas via föreningar. Varken i rapporter eller litteratur omnämns om barn- och 

skolomsorg erbjuder någon form av stöd och inte heller omtalas något om hur pedagoger 

inom dessa instanser kan erbjudas kunskap om syskon till barn med funktionsnedsättning. Än 

idag märks att mycket fokus många gånger hamnar på barnen med funktionsnedsättning och 

att det fortfarande sällan omtalas hur deras syskon kan tänkas påverkas och i vilken utsträck-

ning de kan tänkas behöva hjälp och stöd.  

5.1 Avslutande reflektion 
Att varje barn påverkas genom sin uppväxt står klart och att växa upp med ett syskon som har 

en funktionsnedsättning inom autismspektrumtillstånd är definitivt inte som att ha ett vanligt 

syskon. Att syskon till barn med en funktionsnedsättning har en mera utsatt situation än barn i 

övrig märks också tydligt i uppsatsen och framförallt genom de intervjuer jag genomfört. Ge-

nom sin annorlunda uppväxt i en ibland alltför kaotisk miljö, påverkas dessa syskon psykoso-

cialt och ger dem karaktärsdrag de kanske inte annars skulle fått. Jag har ändå fått uppfatt-

ningen av de intervjuade inte ser negativt på de karaktärsdragen, utan snarare tvärtom.  

Inom barnomsorg och skola och i läroplaner står skrivet att pedagoger ska uppmärksamma 

alla barn, ge varje barn det de behöver för sin egen skull och vi har en skyldighet att anmäla 

vid misstanke om barn far illa. Om en förälder kränker sitt barn psykiskt eller fysiskt är det en 

självklarhet att en pedagog anmäler händelsen, men hur självklart är det att anmäla då ett barn 

kanske far illa på grund av sitt syskon? Dessutom hur självklart är det när det finns en så kal-

lad bakomliggande förklaringen som det gör i och med ett syskons funktionsnedsättning?  
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Önskvärt hade varit att jag i denna uppsats fått möjlighet att göra fler intervjuer. Detta för att 

ur forskningssynpunkt ge ett större representativt urval både vad gäller syskon och föräldrar. 

Trots begränsningarna med antalet intervjuer ger det ändå en indikation om betydelsefulla 

faktorer som är viktiga att tänka på i mötet med familjer inte minst syskon till barn med funk-

tionsnedsättningar och det är lärdomar som jag kan ta med mig i mitt yrkesverksamma liv. 

Viktigt är att ge dessa syskon kunskap och inte minst tid till både uppmärksamhet och ut-

trycksmöjligheter. 

5.2 Framtida forskning 
I framtiden skulle jag vilja se en fortsatt forskning kring utsatta syskons miljö och en bredare 

studie där framförallt fler syskon ger sitt perspektiv. Att kunna intervjua syskon till barn med 

funktionsnedsättning under uppväxten och sedan också kunna få möjligheten att intervjua 

dem som vuxna vore ytterst intressant.  
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