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Abstract 

Title: Sibling experiences – to grow up with a sibling with Asperger syndrome. 
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To grow up with a sibling diagnosed with Asperger syndrome may differ from what is 

considered as normal. It can be challenging, but also instructive in some ways. This study 

examines how it is experienced by the siblings with no diagnosis. The aim is also to 

investigate how many of them who acquired some kind of support or, if not, would have 

wished that. 

 

Qualitative data are collected by means of five interviews with non-diagnosed siblings. The 

interview persons are in the age range of 16 to 27 and of both sexes.  

 

The result of the study demonstrates that it is an exception rather than a rule that siblings are 

asked if they are in need of support or information from BUP or school. Most of them had 

managed it fine by themselves and by support from the family, but not all families have that 

kind of awareness in their relations.  

 

The respondents mainly did not experience many problems for themselves, they were more 

worried about the sibling’s problems and how they would manage their lives in the future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  

Först av allt vill vi tacka våra intervjupersoner, samt deras familjer, som gjorde vårt 

exmensarbete möjligt genom att på ett generöst och uppriktigt sätt dela med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Dimitris Michailakis för den kritiska granskningen och alla 

goda råd som gjort att vi kommit framåt med vårt arbete och till slut nått vårt mål.  

 

Slutligen vill vi också tacka våra familjer för deras tålamod och support under vårt arbete med 

examensarbetet. 

 

Ett stort tack till er alla!  

  

Anna-Lena & Monica 
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1. INLEDNING 

Detta är ett examensarbete som försöker återge hur syskonen till individer med diagnos 

Asperger syndrom (AS) har upplevt sin uppväxt och om de har fått eller upplever att de 

behövt extra stöd från exempelvis skola eller BUP. AS är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och går in under samlingsnamnet autismspektrumstörning. (se bilaga 1 

& 2) Behovet av fasta rutiner och specialintressen är utmärkande drag för individer med 

diagnos AS. De är oftast extremt kunniga inom sitt specialintresse medan deras behov av fasta 

rutiner kan leda till problem i deras sociala interaktion med andra människor. Vår målsättning 

med detta arbete är att påvisa syskonens upplevelser och behov.   

 

Efter att ha läst både litteratur och tidigare forskning i och omkring ämnet AS upptäckte vi att 

just syskonens situation var det lite forskat på, det finns betydligt mer skrivet om föräldrarnas 

upplevelser. Den forskning som finns påvisar ökad risk för syskonen till barn med AS att 

själva utveckla beteendeproblem och svårigheter i relationer. Syskonen blir ofta utsatta för 

aggressionsutbrott och känner sig stundvis mer eller mindre tvungna att axla en 

ansvarstagande roll gentemot sina syskon. Vi bestämde därför att låta syskonens åsikter och 

upplevelser komma till tals, eftersom syskonrelationer är bland de viktigaste och längsta 

relationer människor har i livet anser vi att det är viktigt att belysa hur det kan påverka 

relationen om ett av syskonen har AS. Vi vill med detta arbete belysa vikten av att även stödja 

och informera syskonen om vad diagnosen AS innebär samt att de kan behöva samtala med 

någon om sina upplevelser och känslor.  

  

1.1 Förförståelse 

Vår förförståelse av AS och deras syskonrelationer är relativt stor. Vi har båda läst mycket om 

AS och har erfarenheter i ämnet på det privata planet.     

 

1.2 Syfte och problemställning  

Syftet med vår uppsats är att försöka förstå hur syskonen till individer med diagnos Aspergers 

syndrom (AS) har upplevt relationen till sitt syskon under uppväxttiden, samt undersöka om 

och hur långt stödet till syskonen från exempelvis BUP eller skolan sträcker sig.  

 Vad har upplevts som bra och/eller jobbigt med att ha ett syskon med diagnos 

Asperger syndrom och vilka skäl de ger till detta.  

 Har syskonet fått någon form av stöd från skola, BUP eller av annan instans? 
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1.3 Förklaring av termer och begrepp  

Under denna rubrik tar vi upp de centrala begreppen i vårt arbete och ger dessa en 

förklaring utifrån Nationalencyklopedin elektroniska version, från Socialstyrelsens webbsida 

från november 2012, samt från Sveriges rikes lag 2012.  

 

ASD är egentligen en amerikansk förkortning som inte används allmänt i Sverige. Vi har dock 

av praktiska skäl valt att använda oss av den för autismspektrumdiagnos/ 

autismspektrumstörning. Den övergripande benämning på sådana allvarliga störningar i den 

känslomässiga och intellektuella utvecklingen som börjar före tonåren och ger bestående 

konsekvenser för personlighetsutvecklingen. I gruppen autismspektrumstörningar (i svensk 

lagstiftning: "autism och autismliknande tillstånd") – som drabbar ungefär ett av 200 barn – 

ingår autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, desintegrativ psykos och barnschizofreni. Av 

dessa är Aspergers syndrom vanligast och barnschizofreni extremt sällsynt 

Nationalencyklopedin (2012).  

 

Aspergers syndrom (efter den österrikiska barnpsykiatern Hans Asperger, 1906–80), form av 

avvikelse i psykisk utveckling med effekter som kvarstår i vuxen ålder och då kan uppfattas 

som en speciell kategori inom området personlighetsstörning. Syndromet hör till gruppen 

autismspektrumstörning och betraktas som en relativt lindrig form av autism med varierande 

manifestationer. Syndromet förekommer hos minst 3 av 1 000 personer; omkring 80 % är 

pojkar/män Nationalencyklopedin (2012).  

 

BUP förkortning för barn- och ungdomspsykiatri. Till barn- och ungdomspsykiatrin söker i 

Sverige från 10 % (på landsbygden och i småstäder) till 25 % (i vissa storstäder) av alla 

människor före vuxen ålder. Orsakerna är många, t.ex. svåra uppväxtförhållanden, 

vårdnadsutredningar, familjerelationsproblem, sociala beteendestörningar, tvångstillstånd, tics 

och Tourettes syndrom, depressioner, självmordsförsök, autism, Aspergers syndrom, läs- och 

skrivsvårigheter, överaktivitet och hyperaktivitetssyndrom som DAMP och Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) Nationalencyklopedin (2012).  

 

Funktionsnedsättning, definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. ”En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad 

skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur 

Socialstyrelsen (2012). 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/autismspektrumst%C3%B6rning
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/barn-och-ungdomspsykiatri
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Funktionshinder, begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet 

och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i 

utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i 

omgivningen” Socialstyrelsen (2012).   

 

LSS, individer som har diagnos Aspergers syndrom har enligt Lagen om stöd och service för 

vissa funktionshindrade – LSS (1993:387) rätt till visst stöd som innebär att de har rätt till full 

delaktighet i samhället och skall ha möjlighet att leva som andra. LSS är en rättighetslag 

vilket innebär att individen själv måste be om hjälp med insatser, det kan exempelvis vara 

avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet eller en kontaktperson 

Sveriges rikes lag (2012).                 

 

1.4 Syskonen och deras behov av stöd        

I det här avsnittet beskriver vi möjligheten till och vikten av syskonstöd utifrån för vårt 

examensarbete genomgången litteratur, samt en undersökning gjord av socialstyrelsen 

avseende hur beteendeproblem skall hanteras av habiliteringens personal där det bl.a. 

framkommer ett behov av ökat syskonstöd. Vi återupptar diskussionen i resultatdelen.  

 

I och med att ett barn i en familj får en diagnos, exempelvis AS, öppnas en ny värld av 

möjligheter och begränsningar inte bara för henne/honom utan även för syskonen och hela 

familjen. Genom olika fora kan familjen komma i kontakt med olika stödverksamheter där de 

kan odla sociala kontakter och samtala om sina känslor (Attwood 2011:33). De flesta i barnets 

närhet, framförallt syskonen, har en djup önskan om att hjälpa och i vissa fall försöka bota sitt 

syskon som får diagnos AS. Det är därför väldigt viktigt att dessa barn får information om 

funktionsnedsättningen på ett åldersanpassat sätt så de har en chans att förstå. Syskonet kan 

också behöva hjälp med hur de skall hantera situationer när de upplever att det måste försvara 

sitt syskon både i skolan och hur de skall förklara funktionsnedsättningen för de kamrater de 

vill ta med sig hem. Familjen kan via kommunen ansöka om både kontaktperson och 

stödfamilj till barnet med AS. Den tid som familjen på detta sätt får för sig själva kan de ägna 

åt att göra saker tillsammans med de andra syskonen som inte går när barnet med AS är 

hemma (Steindal 1997:24-28). Både landstingets habiliteringar med sitt Aspergercenter och 

Autism- och Aspergerförbundet med sina riksövertäckande länsföreningar anordnar sådana 



 

 
4 

verksamheter. Petalas m.fl. (2009) studie visar att stöd för dessa familjer är viktigt även om 

god kommunikation inom den egna familjen framstod som viktigast.    

  

Boken ”Ensam på insidan – syskon berättar” (Alwin 2008) innehåller syskonberättelser om 

upplevelser från barndomen och tonårstiden, hur de upplevde att växa upp med ett syskon 

som har en funktionsnedsättning. Författarinnan har genom sitt arbete på Ågrenska stiftelsen i 

Göteborg kommit i kontakt med många familjer där det har funnits barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har genom detta arbete blivit interesserad av 

syskonens situation i dessa familjer. Hon såg att de upplevde stor oro för sitt syskon, många 

tog på sig ett vuxenansvar redan i tidig ålder och försvarade sitt syskon i alla tänkbara 

situationer. Många av syskonen tvingades att mogna tidigare än sina jämnåriga kamrater på 

grund av att de kände ett stort ansvar för sitt syskon. Ett av citaten i boken är från en pojke 

som heter Erik och är 13 år, hans lillebror Anton är 9 år och är diagnostiserad med AS.  

 

”Jag tycker så synd om honom för han gör samma misstag om och om igen.” (Erik)  

 

Erik berättar om sin oro för brodern, hans svårighet att få och behålla vänner. Att alla lekar 

alltid skall ske på hans villkor samt efter hans regler. Erik känner att han måste ta ansvar för 

sin bror och ta honom i försvar när det uppstår en situation på grund av broderns uppträdande. 

Ibland orkar inte Erik med ansvaret och då får hans föräldrar ta över. En period när allt blev 

för jobbigt gick Erik hos en psykolog. Även om han inte minns innehållet i samtalen med 

psykologen så ledde det till något bra, han fick kontakt med andra syskon. Att tala med andra 

i liknande situation upplevde han som mycket bra, de berättade om alla sina upplevelser och 

de förstod varandra (Alwin 2008:33). Fisman m.fl. (2000) långtidsstudie visar att stress och 

orosfaktorn ökar och kan leda till kroniska störningar hos syskonen utan funktionsnedsättning.      

 

En annan studie i ämnet ”syskonstöd” är den som genomfördes av Socialstyrelsen, år 2008 

skickade de ut en enkät till Sveriges 34 habiliteringschefer, 30 av dessa valde att svara. 

Enkäten inriktade sig på att ställa frågor om hur habiliteringen gick till väga för att upptäcka 

beteendeproblem och psykisk ohälsa hos barnen som ingick i deras verksamhet. Frågor om 

vilka insatser och metoder de använde sig av för att hjälpa dessa barn och deras familjer, samt 

deras syskon. I rapporten Barn- och ungdomshabiliteringens metoder för att förebygga 

psykisk ohälsa (2009) som följde av denna studie konstateras det bland annat att:    
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”Det behövs en fördjupad analys av barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag och 

möjligheter när det gäller att stödja syskon till barn med habiliteringsinsatser och tecken på 

psykisk ohälsa samt att upptäcka föräldrar som visar tecken på sviktande föräldrafunktioner 

som kan ha betydelse för barnets psykiska hälsa.” (Socialstyrelsen, 2012) 

 

Barn- och ungas psykiska hälsa är en viktig del i hela barn- och ungdomshabiliteringens 

arbete, både när det gäller barn och unga med psykiska funktionsnedsättningar eller andra 

funktionsnedsättningar, såväl medfödda som förvärvade. Att tidigt se dessa tendenser så stöd 

kan sättas in i familjerna och även till syskonen, att tillsammans med andra verksamheter ge 

rätt stöd till hela familjen (socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-176).     

 

1.5 Metod  

Vi redogör i detta avsnitt vårt val av metoder, vårt insamlande och urval av empiriskt 

material, vårt tillvägagångssätt, samt en beskrivning av hur vi har bearbetat och analyserat 

det empiriska materialet.  

 

1.5.1 Sökande efter relevant forskning 

Vi har sökt forskningsartiklar i bl.a. DiVa, Discovery och Ebsco. De sökord vi använde oss av 

var bl.a. Asperger, sibling, relation, family samt disabilities. Vi fick väldigt många träffar 

gällande själva diagnosen AS som fenomen samt AS och familjesituationer, men betydligt 

färre på relationen mellan personer med diagnos AS och deras syskon. Vi sökte främst efter 

artiklar där upplevelser av att växa upp med ett syskon som har diagnos AS beskrevs, men vi 

letade även litteratur och publikationer om syskonstöd eftersom en del av syftet med vårt 

examensarbete är att försöka förstå syskonens upplevelser av deras situation och hur 

samhälleliga instansers eventuella stöd till dem sett ut.      

 

1.5.2 Val av metod     

Vi har genomfört ett mindre antal kvalitativt inriktade intervjuer med syskon till individer 

som är diagnostiserade med AS. Eftersom intervjuerna behandlar hur syskonens uppväxt har 

sett ut är de retrospektiva, alltså deras fokus ligger bakåt i tiden. Vi har utgått från det 

fenomenologiska perspektivet där vi koncentrerat oss på intervjupersonernas upplevelser utan 

att ha några egna förutfattade meningar (Larsson 2005:93). Vi sökte svar i form av 

livsberättelser, så vår metod har även varit narrativ. Med hjälp av narrativ metod kan vi förstå 

innehållet i längre berättelser, så som livsberättelser. Begreppet narrativ innebär att man ser på 
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berättelsen i rätt tidsföljd, ser det som är viktigt för den som berättar samt att fokus i 

berättelsen ligger i rätt social kontext utifrån berättarens synvinkel (Larsson et.al.2008:32). 

Att använda sig av narrativa metoder innebär dock inte enbart att lyssna till aktörernas 

berättelser, man bör även behärska konsten att problematisera och analysera dessa och vara 

kapabel att ställa kritiska frågor. Att tolka tystnader samt det som eventuellt utelämnas i en 

utsaga är av minst lika stor vikt (ibid:38). Detta har vi försökt beakta när vi genomfört våra 

intervjuer, speciellt på den sista punkten då vi frågade efter om de hade något att tillägga och 

intervjupersonerna talade mer fritt.  

 

1.5.3 Tillvägagångssätt och genomförande  
För att komma i kontakt med informanter på nära håll mailade vi till Attention lokalförening i 

Hälsingland som i sin tur skickade ut vår förfrågan/inbjudan (bilaga 3) till föreningens 

medlemmar. Vi tog även själv kontakt med föräldrar vi känner som vi vet har barn med 

diagnos Aspergers syndrom. Vi fick på så sätt ihop sex intervjupersoner/syskon, men en 

person avböjde senare att vara med så vårt arbete bygger på intervjuer av fem 

personer/syskon. Våra kriterier för intervjupersonerna var att de skulle vara över 16 år samt 

att det inte fick skilja mer än fem år mellan dem och syskonet med diagnos AS. Anledningen 

till detta var att vi ville att de skall ha växt upp tillsammans och ha relevanta upplevelser av 

detta. Våra intervjupersoner är mellan 16-27 år. Intervjuerna spelades in, för att senare 

transkriberas innan tolkning och analys. 

 

Före starten av intervjuerna informerade vi intervjupersonerna om vår studies innehåll samt 

bad om samtycke, även från föräldrarna i de fall där syskonen är omyndiga. Ett så kallat 

informerat samtycke innebär att informera om att medverkan i intervjuerna är frivilliga och att 

de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. De informerades även om vårt syfte 

med intervjuerna, vårt tillvägagångssätt samt vilka för- och nackdelar det kan innebära att 

medverka i dessa intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009:87). Intervjumetoden vi använde är 

halvstrukturerad och temainriktad viket innebär att även om vi har färdigformulerade frågor 

under några teman är det ändå möjligt att justera både frågornas ordning och dess 

formuleringar om det skulle behövas för att lättare få flyt i intervjun (Kvale 1997:121). Vårt 

val av intervjuguide (bilaga 4) är därför den allmänna då även den är flexibel men ändå stöds 

av dess temaområden med tillhörande öppna frågor (Larsson 2005:104). Våra öppna frågor 

har en låg grad av strukturering eftersom de tolkats individuellt av våra intervjupersoner, även 

om deras erfarenheter kan likna varandra skiljer sig troligen deras tolkningar av dem åt 
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(Olsson & Sörensen 2008:80). De öppna frågor vi ställt är specifika, vi vill veta vad individen 

tycker om sin uppväxt och inte hur de upplevt alla barns uppväxt (Giota 2005:257).  

 

1.5.4 Dataanalys och diskussion. 

Vi har både tolkat och analyserat intervjuerna hermeneutiskt där vår förförståelse av 

problemställningen har haft stor betydelse för att bättre förstå texten/svaren vi skrev ned från 

bandinspelningarna (Larsson 2005:93). Detta har gjorts med hjälp av den hermeneutiska 

cirkeln vilket innebär att man tolkar den första uppfattningen man får av texten med hjälp av 

dess olika delar, dessa deltolkningar relateras sen till hela texten som kopplas till delarna igen 

osv., tills man får ett bra resultat utan motstridigheter (Kvale & Brinkmann 2009:226). 

 

Med hjälp av den intervjumetod vi valt förväntade vi oss svar i form av upplevelser, känslor 

och återblickar. Vi har i detta prioriterat och riktat in oss på de fakta som passar in som svar 

på våra frågor, men även andra relevanta fakta har beaktats. I de fall då de intervjuade nämnt 

en orsak till en viss upplevelse har även det uppmärksammats i analysen av 

informationsmaterialet. I vår intervjuguide utgick vi från vissa genomgående teman och 

utifrån dessa har tolkningen skett. De svar vi fått har vi jämfört med tidigare forskning och 

därigenom uppmärksammat likheter och skillnader. Allt detta har tagits i åtagande när 

transkriptionerna har tolkats.  

 

1.5.5 Etiska överväganden 

Att göra kvalitativa intervjuer med människor om deras upplevelser innebär att man kommer 

dem ganska nära inpå livet. Vi får del av deras reflektioner, känslor och erfarenheter vilket 

ställer höga krav på oss som intervjuare vad gäller vårt förhållningssätt. Det gäller både att 

erhålla viktig information för vår forskning och att deltagarna skall skyddas. Etik handlar helt 

enkelt om vad man bör göra och hur man bör handla i relationer med andra människor 

(Olsson & Sörensen, 2011:82ff). Detta hade vi med oss och beaktade från dag ett i arbetets 

gång.  

 

Grundregeln i all forskning är: att forskarna är tvungna att vidgå deltagarnas intressen samt 

deras rättigheter. Som forskare bör man kunna känna sig säker på att man noga tänkt över 

vilka konsekvenser deltagandet kan få för alla berörda, att informerat samtycke inhämtats 

innan start, att man vidtagit de nödvändiga arrangemangen för att deltagarnas konfidens 

garanteras samt att man minimerat graden av intrång i deras liv (Denscombe, 2004: 211). Det 
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finns fyra viktiga aspekter i de etiska frågorna som omgärdar intervjuandet: konfidentialitet, 

informerat samtycke, forskarnas roll samt konsekvenser av studierna (Kvale & Brinkmann, 

2009:77). Vi har varit noga med att förvara inspelat och skrivet material från intervjuerna, 

kontaktuppgifter till deltagarna samt våra arbetsanteckningar utom räckhåll för obehöriga, när 

arbetet är klart kommer allt utom slutresultatet att förstöras. Vi har informerat alla deltagare 

om vad samtycket innebär samt sett till att de har möjlighet att kontakta oss vid behov. Under 

själva intervjuerna har vi intagit ett professionellt förhållningssätt och försökt vara lyhörda för 

intervjupersonerna. Detta är något som även genomsyrat bearbetningen av intervjumaterialet. 

Vi har strävat efter att ingen utomstående skall kunna peka ut våra respondenter genom att 

läsa arbetet. 

 

Det etiska tankesättet skall finnas med i alla stadier av forskningsprocessen, men viktigast av 

allt är konfidentialiteten och även de eventuella konsekvenser som finns för 

intervjupersonerna samt deras familj o.s.v. Redan innan forskarna påbörjar förberedelserna 

inför studien är det önskvärt att ett protokoll över etiska frågor upprättas (Kvale & 

Brinkmann, 2009:79). Vi hade etiska frågor i åtanke redan när vi skrev vårt PM, där vi 

beskrev de åtgärder vi ämnade företa oss och har sedan haft det att utgå ifrån under arbetets 

gång.  

 

1.5.6 Metoddiskussion 

Det finns i stort sett aldrig bara ett enda sätt att undersöka ett problem eller en fråga, men man 

kan inte heller använda sig av alla som är möjliga utan får helt enkelt bestämma vilken design 

på undersökningen man tror lämpar sig bäst. Dock är det alltid nödvändigt att diskutera 

huruvida den valda designen är rätt för den problemställning som är aktuell, kan forskaren få 

svar på sina frågor med hjälp av den? Forskare behöver vara öppna inför att prova olika 

sorters forskningsdesign och inte enbart haka upp sig på en enda (Esaiasson et. al, 2007: 97-

98). Vi valde att genomföra vår undersökning kvalitativt för att vi ville ha mer djupgående 

svar om upplevelser och för att det inte var siffror och kvantiteter vi var intresserade av utan 

personliga, mer utförliga svar med möjlighet att ställa följdfrågor direkt. Att utföra 

samtalsintervjuer ger goda chanser att få lite mer oförmodade svar och möjlighet till 

följdfrågor finns. Vi upplevde under intervjuernas gång att vår förförståelse var till fördel för 

båda parter, såtillvida att en ömsesidig förståelse infann sig naturligt. Däremot kan det 

föreligga risk att reliabiliteten och validiteten påverkas negativt genom att vår stora 

förförståelse kan öka risken för att vi ställer ledande följdfrågor eller drar egna slutsatser. 
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Detta är dock något vi hade i åtanke redan från början och gjorde vårt bästa för att undvika.  

En samtalsintervju utökar helt enkelt möjligheterna till interaktion forskare och intervjuperson 

emellan jämfört med en kvantitativ undersökning eller en intervju med bara fasta frågor. De 

svar som erhålls går inte att få in i någon statistik, utan de påvisar hur ett visst fenomen visar 

sig (ibid:283-284). Att sitta ner i lugn och ro med våra respondenter och kunna föra ett samtal 

var för oss viktigt och värdefullt, vi anser att det arbetssättet bäst kunde tillgodose våra behov. 

För att ha tid och möjlighet att intervjua på valt sätt, kunna ägna tillräcklig tid till att analysera 

och tolka intervjutexten valde vi därför att endast ha ett mindre antal respondenter. För att inte 

få ett alltför stort material att arbeta med valde vi även att välja bort hela biten om 

copingstrategier i intervjuerna, då vi ansåg att det är alltför stort att ta med som del utan skulle 

kräva en egen studie. Vi valde istället att fokusera på stöd, då vi är mer intresserade av detta 

ämne. De svårigheter vi valt att belysa i vår studie, tillika i intervjufrågorna, valde vi utifrån 

tidigare forskning. Vi valde ut de problem som togs upp mest frekvent i forskningen, men 

även de frågor vi tyckte var intressantast.  

 

1.5.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att resultatet är trovärdigt och välstrukturerat, att det är mest troligt att 

intervjupersonen skulle svara likadant vid ett annat tillfälle eller till en annan intervjuare 

(Kvale & Brinkmann, 2009:263). Detta har vi försökt säkerställa genom att ställa de för 

arbetet relevanta frågorna på ett klart och tydligt sätt. Med detta förfaringssätt har vi 

förhoppning om att få svar på våra forskningsfrågor samt att även öka validiteten i vår 

uppsats. Validitet innebär att man söker sanningshalten i svaren man får på frågorna, de skall 

vara rimliga och möjliga att försvara samt att vi skall få svar på det vi vill ha svar på (Kvale & 

Brinkmann 2009:264). För god validitet är det viktigt att tydliggöra att det kan finnas 

alternativa tolkningar även om en tolkning kan vara mer sannolik eller mer passande än en 

annan (Lilja 2005:275). Detta har vi strävat efter att beakta i varje del av vårt arbete, från 

djupgående läsning av tidigare forskning som bas för utformandet av forskningsfrågor, via 

noggrann utskrift och analys av intervjuer för att slutligen kontrollera att resultatet stämmer 

överens med det tidigare materialet. 

 

1.5.8 Generaliserbarhet 

En studies grad av generaliserbarhet styrs av huruvida dess resultat kan ses som giltigt var 

som helst, eller om det är av en mer lokal karaktär (Kvale & Brinkmann, 2009:280). Eftersom 

våra intervjupersoner anmält sitt deltagande frivilligt föreligger en risk att vårt resultat inte är 
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generaliserbart i den utsträckning som vore önskvärd. Detta är dock något vi haft liten eller 

obefintlig möjlighet att påverka, åtminstone inom den tidsram som föreligger.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Här presenterar vi den forskning vi funnit i ämnet. Vi sökte främst på syskon till barn med 

diagnos Asperger Syndrom, men utökade även till syskon till barn med funktionsnedsättning 

generellt för att kunna göra jämförelser samt för att de flesta problem syskon upplever är 

likartade. 

     

2.1 Sammanfattning av forskningens slutsatser 

Av den forskning vi funnit i ämnet handlar det mesta om relationer mellan föräldrar och barn 

med diagnos AS, men även en del om den relation som finns mellan syskon där en av dem har 

diagnos AS. Vi har valt ut åtta artiklar som vi redogör för längre fram. Bristen på studier i 

detta ämne har även uppmärksammats bland annat i Allmänna barnhusets rapport Jag finns 

också! (2009:2) De belyser det faktum att syskonen lätt glöms bort, medan allt fokus istället 

hamnar på den funktionshindrade själv samt föräldrarna. Detta beklagas, då syskonrelationer 

troligtvis är de längsta och viktigaste relationer vi har i livet och det bör läggas krut på att 

stödja dessa barn som befinner sig i ”annorlunda” syskonskap för att gynna relationen mellan 

syskonen. Centrala teman i den forskning vi tagit del av är bland annat hur syskonen mått 

under uppväxten samt vilka copingstrategier de utvecklat och använt sig av. Till stor del har 

studierna varit av kvalitativt slag och använt sig av ett fenomenologiskt perspektiv i analysen. 

Den tidigare forskningen har varit en grund för oss att stå på när vi formulerade vår egen 

frågeställning samt den intervjuguide vi använt oss av för att genomföra vår studie. Att 

människor inte går helt oberörda genom en uppväxt med ett funktionshindrat syskon står helt 

klart, det kan tvärtom vara ganska jobbigt ibland. Vi vill undersöka huruvida syskonen 

upplevt att de har blivit åsidosatta eller sedda, om någon tillfrågat dem hur de mår samt om de 

behövt stöd eller information. Vi anser att det finns en brist i forskningsläget, där syskonen 

har hamnat lite i skymundan.  

 

2.2 Om att ha ett syskon med Aspergers syndrom. 

Här redovisar vi de forskningsartiklar vi har valt ut samt forskarnas bild av hur människor 

kan beskriva upplevelsen av att växa upp med ett syskon som har diagnos AS. Flera av 

forskarna har funnit samband mellan att ha ett syskon diagnostiserat med AS och egna 

beteendeproblem.  
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Orsmond & Mailick Seltzer (2007) har gjort en kunskapsöversikt om syskon till individer 

med autismspektrumdiagnoser (ASD), hur syskonrelationer och syskonens mående sett ut 

längs med hela livsspannet. Forskarna har valt att göra denna studie på grund av att 

syskonrelationer är de längsta vi har i livet, de är även unika såtillvida att man får dem per 

automatik istället för att skaffa dem på egen hand. Forskarna studerar de genetiskt betingade 

aspekterna av ASD och hur det kan påverka syskonen. De fastslår även att det finns evidens 

för att syskonens sociala och kommunikativa förmågor kan utvecklas på ett atypiskt sätt. 

Syskon beskriver både positiva och negativa aspekter av syskonrelationerna under barndomen 

och ungdomen och det finns en ökad risk för att syskon till individer med ASD utvecklar 

sociala problem och anpassningssvårigheter. Det finns begränsat med forskning på vuxna, 

men den som finns implicerar att bristen på närhet i syskonrelationer samt att de sociala och 

känslomässiga svårigheterna tenderar att följa med genom livet. Risken är särskilt stor om det 

normalutvecklade syskonet upplever att föräldrarna inte är rättvisa gällande den 

uppmärksamhet de ger till barnen. Något man måste ta i beaktande när det gäller ASD är att 

det är genetiskt betingat, så ett syskon till en person med ASD löper högre risk att själva få en 

ASD, eller att de åtminstone höra till den bredare autism fenotypen (BAP), vilket kan påverka 

deras upplevelser.  

 

Dellve m.fl.(2000) har forskat i vad syskon till personer med Asperger syndrom (AS) och 

DAMP har för copingstrategier. Studien är kvalitativ och inriktad på syskonens egna 

erfarenheter och upplevelser. I studien intervjuades 15 personer, varav 7 stycken hade syskon 

med Asperger Syndrom. Alla informanterna är kvinnliga och har manliga syskon med 

diagnoser, detta för att man ville belysa kvinnliga copingstrategier mer. I resultatet 

utkristalliserades två kärnbegrepp: ett som berörde syskonens livssituation och hur den 

påverkas av syskonet med AS eller DAMP (krav- och bekymmersdilemma) samt ett angående 

copingprocesser (hantering). Sex stycken kategorier upptäcktes, fyra angående coping som 

kopplades till kärnbegreppet hantering och två kopplade till det andra kärnbegreppet krav- 

och bekymmersdilemma. De sistnämnda beskrev den kontext där copingstrategierna ägt rum. 

Den huvudsakliga kunskapen som denna studie resulterade i var kontextkopplade till de 

dilemman flickor med bröder som är diagnostiserade med AS eller DAMP kan uppleva samt 

de fyra olika copingprocesser de använde för att hantera dessa dilemman. Studien stödjer 

tidigare forskning som påvisat att det finns samband mellan informantens grad av kunskap om 

syskonets diagnos och kvaliteten på syskonrelationen.  



 

 
12 

 

Ivey & Ward (2010) har gjort en fallstudie på en kvinna som växt upp med en bror som har 

AS, men inte diagnostiserades som barn. De har undersökt hur det har påverkat hennes eget 

föräldraskap till en son som också har AS. De vill med sin studie belysa det faktum att det är 

svårare att ha en syskonrelation när ett av syskonen har en autismspektrumdiagnos (ASD) 

samt att barns framtida föräldraskap påverkas av hur uppväxten ser ut. Kvinnan i studien 

visste inte som barn att brodern hade AS, men han diagnostiserades i vuxen ålder. När hon 

besökte en föreläsning om AS i samband med hennes sons diagnostisering gick det upp för 

henne att brodern hade samma drag och efter det sökte även han hjälp. Hon hade i tonåren 

uppmärksammat att brodern var annorlunda, att han alltid varit det, men att hon inte insett hur 

pass annorlunda deras syskonrelation varit. Forskarna ser hur föräldrarna relaterar till barn 

med eller utan funktionsnedsättningar. Alla barn har förväntningar på sina syskon, de skapar 

relationer med varandra genom att umgås såväl i lek som i konflikter. Genom dessa 

erfarenheter får de sin känslomässiga förståelse samt utvecklar metoder för att hantera 

konflikter.  

 

I Ross & Cuskelly’s (2006) studie undersöks vilka problem och copingstrategier syskon till 

barn med diagnoser inom autismspektrumet har. Även deras studie visar på en ökad risk för 

”normalutvecklade” syskon att själv få problem med beteendeproblem, delvis på grund av att 

de möter problemet med AS-syskonets ilska med egen ilska. De menar att en syskonrelations 

karaktär utformas redan i barndomen och i de relationer där ett syskon har en ASD finns det 

mer svårigheter. I undersökningen framkommer att till exempel att den vanligaste 

copingstrategin vid aggressionsutbrott var känsloreglering och önsketänkande, det 

rapporterade hela 91% att de använde sig av, därefter kom social tillbakadragenhet ( 86%) och 

distraherande (81%) bl.a. De flesta ansåg även aggressivitet som det största problemet, det var 

i de flesta fall det första de kom att tänka på när de blev tillfrågade om vilka stressorer de 

upplevde. Däremot saknas jämförelse med familjer där alla syskon är normalutvecklade, så 

det går inte att säga om det är det vanligaste problemet mellan syskon generellt eller ej.  

 

Ett något positivare intryck ger Petalas m.fl. (2000) studie I like that he always shows who he 

is som är ännu en undersökning av de uppfattningar och erfarenheter syskon till barn med 

autismspektrumdiagnoser har. Detta gjordes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer av 

åtta barn med en bror som har en ASD. Intervjuerna analyserades och man fick fram fem 

olika basala teman: syskonens uppfattning av den inverkan broderns tillstånd har på deras eget 
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liv, syskonens tolerans och acceptans gentemot sina bröder, syskonens uppfattning om andras 

attityder, positiva attityder och upplevelser samt syskonens syn på stöd för dem själva och 

deras bröder. Det forskarna ville ta reda på med denna studie var bland annat huruvida det 

föreligger ökad risk för anpassningsproblem för barn i en familj där det finns syskon med 

någon form av ASD. Resultaten blev, som i så många andra fall, att ilska och störande 

beteende ansågs som de största problemen tillsammans med svårigheter för familjen att ha 

gemensamma fritidsaktiviteter. Syskonen kände sig ibland tvungna att ta på sig roller atypiska 

för barn, som att ta ansvar eller axla rollen som äldre syskon trots att man egentligen är yngre.  

I denna studie tas även ämnet andras reaktioner upp, syskonen upplever en hel del känslor 

kring att ständigt få svara på frågor och förklara och ändå uppleva att omgivningen inte förstår 

och accepterar. Detta får syskonen att känna ilska, skam och ångest och gjorde att vissa 

skapade sig förklaringar att ge till andra, medan andra drog sig undan och blev tystare. 

Syskonen slits även till viss del mellan sina egna olika känslor, flera av dem kände en önskan 

att deras syskon skulle vara annorlunda samtidigt som de accepterade dem som de var. Mest 

var det önskan att kunna umgås mer och göra saker tillsammans som föranledde känslor av att 

vilja ha det annorlunda. Syskonen tog upp en del positiva aspekter av att ha en bror med ASD, 

bland annat tyckte de att de hade kul tillsammans och de kände sig stolta och till och med 

förundrade över syskonens framsteg. De uppskattade även stunder av närhet och de 

fantasilekar de delade och det speciella bandet mellan dem. Många kände sig stolta över de 

speciella kunskaper, till exempel exceptionellt minne, som deras bröder har. En annan positiv 

aspekt är ärlighet, att bröderna med ASD alltid ger ett ärligt svar och visar hur de känner och 

inte hymlar på något sätt. Gällande stöd, eller brist på stöd, både utifrån kommande och inom 

familjen. Viktigast verkade det vara att ha en bra kommunikation inom familjen, föräldrar till 

barn samt syskonen emellan. En av familjerna hade avlastning, så brodern fick komma iväg 

och göra något annat och resten av familjen kunde slappna av och göra saker tillsammans. 

Dock upplevde ändå några att de saknade samvaro med andra i samma situation och att få 

dela sina upplevelser med några som förstår.  

 

Orsmond m.fl (2009) har gjort en mailbaserad undersökning av hur syskon till personer med 

diagnoser inom autismspektrumet mår i tonåren och vuxen ålder samt hur deras 

syskonrelationer ser ut. Tonåringar uppvisade en högre grad av att delta i gemensamma 

aktiviteter och att använda sig av känslobaserade copingstrategier medan vuxna använde sig 

mer av problemlösande coping. I vuxen ålder fanns de varmaste syskonrelationerna hos 

kvinnor med en bror som har ASD, medan de minst positiva relationerna fanns hos män med 
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kvinnliga syskon med ASD.  Jämfört med syskonrelationer där ingen av syskonen har en ASD 

fann man en viss skillnad. Trots att kontakten ofta glesades ur i tonåren och vuxen ålder, hade 

man kvar de positiva känslorna för syskonrelationen upp i åldrarna. Närheten var mer stabil i 

de fall då ett syskon har en ASD, i ”vanliga” syskonrelationer brukar det oftast dala lite i 

tonåren och de tidiga vuxenåren för att senare i livet återupptas. Detta kan till viss del 

förklaras av att den vuxna relationen påverkas så starkt av hur den sett ut i tonåren samt att 

syskonet med ASD har en jämn grad av nedsättningar och hinder och det därför ser så stabilt 

ut i relationen. Några skillnader grupperna emellan gällande utveckling av depression fanns 

ej. Forskarna förvånades av frånvaron av påverkan från vänner i tonåren, syskonrelationens 

kvalitet påverkades inte av huruvida stöd från vänner fanns eller ej, däremot fanns ett 

samband mellan större familjer och positiva syskonrelationer. Könsmässigt fanns skillnader 

bland vuxna, men inte bland tonåringar. En annan sak som påverkade relationen var hur 

mycket beteendeproblem syskonet med ASD hade, vid stora problem begränsades 

gemensamma aktiviteter på olika sätt.  

 

2.3 Om att ha ett syskon med funktionsnedsättning.  

Här presenterar vi en studie som behandlar syskon med funktionsnedsättning och hur det 

påverkar syskonrelationerna mer allmänt.  

 

Fisman m.fl.(2000) har gjort en långtidsstudie av syskon till barn med kroniska 

funktionsnedsättningar. Utvecklingsstörning och Downs syndrom (DS) var de diagnoser som 

ingick i studien. Forskarna upptäckte en högre förekomst av anpassningsproblem hos 

syskonen till barn med utvecklingsstörning än de med syskon med DS. I båda fallen fanns ett 

samband mellan föräldrarnas grad av bekymmer och syskonens anpassningsproblem. Att ha 

ett barn med funktionsnedsättning i familjen orsakar stress för alla familjemedlemmar. Både 

direkt stress från det funktionshindrade barnet själv och indirekt i form av dess påverkan på de 

vuxnas roller som föräldrar och deras relation till varandra. Stressen kan leda till kroniska 

störningar hos det icke-funktionshindrade barnet, både känslomässigt och beteendemässigt. 

Undersökningen var kvantitativ och genomfördes vid två olika tillfällen med tre år mellan. 

Första tillfället medverkade 137 barn, både syskon till barn med diagnoser och en 

kontrollgrupp. Vid uppföljningstillfället medverkade 127 av dem. I studien tillfrågades även 

vårdnadshavarna samt lärare till de ”friska” syskonen, den har ett utvecklingsperspektiv och 

följer den framskridande utvecklingen hos syskonen under tre års tid. Vid ökande grad av 

negativa interaktioner mellan föräldrar och barn upplevde föräldrarna mer stress, 
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otillräcklighet och spänningar föräldrarna emellan vilket påverkar hela familjemiljön och 

spills över på de syskon som inte har någon funktionsnedsättning. Forskarna vill framhålla 

vikten av att tidigt fånga upp de syskon som utvecklar beteendeproblem, att inte vänta och se 

vad som händer utan sätta in någon form av intervention snabbt. Man bör i denna sträva efter 

att finna orsakerna till föräldrarnas bekymmer och jobba utifrån det för att få syskonet att 

anpassa sig bättre och för att familjen som helhet skall må bättre.  

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

Vårt val av teorier och perspektiv för att analysera intervjutexten presenteras i detta kapitel.  

 

3.1 Systemteori 

Vi vill försöka förstå hur relationerna syskonen emellan sett ut under uppväxten, detta är vad 

systemperspektiv i grund och botten går ut på. Vår tanke är att en syskonskara kan ses som ett 

system, likväl som att hela familjen är ett system. Systemperspektivet har en annan syn än 

många andra perspektiv, genom att man istället för att fokusera på enskilda individer ser 

individen i relation till den sociala ordning de befinner sig i. Det sociala arbetet skall således 

syfta till att individerna skall passa in och därmed ha sitt fokus på deras sociala relationer och 

sociala nätverk samt de sociala mål, såsom exempelvis social rättvisa, man önskar uppnå. 

Arbetet skall även sträva mot sociala förändringar och skall vara av interpersonell art. 

Anammar man systemperspektivet anser man att socialt arbete snarare bör kanaliseras till att 

effektivisera den sociala ordningen än att frambringa genomgripande sociala omställningar. 

Detta avkräver socialarbetaren en uppmärksamhet på alla personliga och sociala aspekter som 

föreligger i varje situation samt en förståelse för hur dessa koopererar och smälter samman till 

en enda helhet (Payne, 2008:211). Viktigt här är att tänka på att alla familjer ser olika ut, så 

familj som system är absolut ingen homogen grupp. Familjer, och syskonskaror, är olika stora 

och förändras ofta över tid. Detta påverkar syskonens relationer till varandra på olika sätt. 

Även de olika kulturella, religiösa och ideologiska trossystem som finns i familjer påverkar 

synen på ett funktionshindrat barn och därmed hur de övriga i familjen relaterar till denne.   

 

Definitionen av ett systems tillstånd sker genom fem attribut: 

1. Graden av stabilitet i dess tillstånd, alltså hur det lyckas upprätthålla sig själv genom dess 

inflöde och användningen av detta. Detta påvisar systemets förmåga att bevara sin 

fundamentala identitet trots att förändringar impliceras. 
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2. Systemets jämvikt/homeostas, det vill säga förmågan att behålla det grundläggande i dess 

natur trots eventuella förändringar skapade av inflödet.  

3. Differentiering är föreställningen att systemets komplexitet ökas då det kommer till fler 

komponenter allteftersom tiden går. 

4. Huruvida systemet är icke-summativt eller ej. Summan av dess delar skall icke bli mer än 

helheten.  

5. Reciprocitet, det vill säga ömsesidighet i ett system. Om någon del av systemet omskapas, 

påverkar den omskapelsen resten av delarna och skapar i sin tur om dem (Payne, 2008:214). 

 

3.2 Livsmodellen 

Den ekologiska är en av de två former som finns av systemteori (den andra kallas generell) 

och en betydelsefull lydelse av denna är livsmodellen som utvecklades av Germain & 

Gitterman och beskrivs av Payne (2008). Modellen har ganska många likheter med 

jagpsykologin såtillvida att tyngdpunkten till stor del ligger på en individs omgivande miljö, 

hennes handlingar, egenkontroll samt identitet. Det är dock fullt möjligt att använda dessa 

begrepp självständigt då de är separerade från varandra rent begreppsmässigt. Livsmodellen 

belyser människors olika beroenderoller gentemot varandra och den omgivning de befinner 

sig i. Det vill säga människan är en individ i sin omgivning och dessa påverkar varandra 

växelvis. Som socialarbetare bör man därmed sträva efter ökad passform (fit) människor och 

omgivningen emellan. Varje människa har ett helt eget livslopp där de genomgår olika 

skeenden, övergångar och bekymmer. Vissa av dessa kan kallas stressorer och leder till 

avbrott i anpassningsförmågan och man upplever ofta att det är svårt att mäkta med detta. När 

sådana situationer uppstår gör individen två sorters bedömningar: För det första störningens 

storlek samt vad den kan innebära i form av utmaningar, skador eller förluster och för det 

andra vilka åtgärder de kan företa sig samt vilka tillgängliga resurser som kan vara behjälpliga 

för dem. Det faller sig naturligt för människor att omdana någon del av sig själv, av sin 

omgivande miljö eller interaktionen där emellan i ett försök att handskas med situationen. I 

omgivningens reaktioner och deras eget känslomässiga och fysiska gensvar får de feedback på 

effektiviteten i deras hanteringsförsök (Payne, 2008:221ff).  

 

Exempel på de resurser människor förfogar över är: 

Relationsförmåga – att vara förmögen att generera anknytningar. 

Självförmåga – att tro på sin egen duglighet i situationshanterandet. 
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Kompetens – att känna att de färdigheter man har räcker till eller att man annars kan erhålla 

hjälp från andra människor. 

Självuppfattning – den värdering eller allmänna bedömning man gör av sig själv. 

Självkänsla – Graden av värde och vikt man tillskriver sig själv. 

Egenkontroll – att uppleva att man har kontrollen över sitt liv, att man ansvarar för sina 

handlingar parallellt med en respekt för andra människors rättigheter. 

Vilken förmåga en individ besitter att använda sig av dessa resurser påverkas av en del sociala 

faktorer, exempelvis: hemmiljö, social position, livsförlopp, historisk kontext, 

livserfarenheternas innebörd samt de händelser som påverkar individens sociala grupp 

(ibid:223-224). 

Tanken är att socialarbetaren skall lyssna på klientens livsberättelser och sedan tillsammans 

med klienten bedöma vilka problem som är viktiga att fokusera på och vilka beslut klienten 

bör fatta för att finna passande reaktionsmönster. Ledord kan sägas vara: handlingskraft, 

information, mobilisering, samordning och bekräftelse (Payne, 2008:224).  

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat samt analyserar de svar våra respondenter delat 

med sig av. Detta uppdelat i de fem teman vi valt att dela upp svaren i. Presentation av våra 

respondenter finns i bilaga nr 5. 

 

4.1 Relationer 

Vi har valt att, utifrån systemteorin, se på syskonskaran som ett delsystem till 

familjesystemet. De relationer ett syskonsystem består av anser vi, i likhet med t.ex. Orsmond 

& Mailick Seltzer (2007), är av stor vikt för individer. Nämnda studie beskriver även hur de 

begränsade relationerna i barndomen riskerar att påverka de odiagnostiserade syskonen så att 

även de riskerar att utveckla problem med sociala och känslomässiga färdigheter. Våra 

intervjupersoner ger dock i stort sett en positiv bild av relationen med syskonen som har 

diagnos AS. Det har dock framkommit vissa svårigheter, men inte i samma utsträckning som 

det framstår i forskningsartiklarna vi läste före. 

 

”Idag är den skillnaden som är att min lillebror som inte har Asperger hör av sig mer än han 

som har Asperger. Men annars kan jag inte tycka att det är någon skillnad så.” (Annika) 
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Under uppväxttiden har inte Annika reflekterat så mycket över att hon haft ett syskon med 

diagnosen AS, hon tyckte inte som barn att det var någon större skillnad på hennes två bröder.  

Hon har dock ibland upplevt det som jobbigt och genant att hennes bror klätt sig på ett 

annorlunda sätt som gör att han sticker ut. Nu i vuxen ålder känner sig Annika mer stolt över 

sin bror och skäms inte längre för honom. Hon upplever sig inte ha blivit åsidosatt, även om 

mamman lagt det mesta av sitt fokus på brodern och hans behov. När hon flyttade hemifrån 

föll det sig naturligt att hon fick mindre de av mammans uppmärksamhet, däremot upplevde 

hon ibland att det var lite trist att mamman fokuserade så mycket på brodern i deras 

telefonsamtal. Av våra intervjupersoner var det ingen som hade känt sig åsidosatt på något vis 

i familjen under uppväxten. Orsmond & Mailick Seltzer (2007) vill belysa den ökade risken 

för egna beteendeproblem om man under uppväxten känt sig åsidosatt av föräldrarna gällande 

uppmärksamhet från dem. Inte heller vad gäller detta kan vi finna en överensstämmelse med 

resultaten i vår studie. Även Ivey & Ward (2010) tar upp det faktum att känslan av att få 

rättvis del av uppmärksamheten av föräldrarna har stor betydelse för syskonrelationen. Om 

syskonet utan diagnos känner sig åsidosatt eller att föräldrarnas uppmärksamhet fördelas 

orättvist mellan syskonen har det mer negativ inverkan på syskonrelationen än vad 

funktionsnedsättningen i sig har.  

 

Annika ser en hel del positiva aspekter med att ha ett syskon diagnostiserad med AS, till 

exempel att han alltid ger ärliga svar och sållar bort alla onödiga frågor. Hon anser även att 

det har gett henne en större förståelse för människors lika värde trots skillnader. Syskonen 

träffas inte så ofta nu för tiden, eftersom de bor på olika håll, men då de träffas är relationen 

bra. Petalas (2009) lyfter också fram ärlighet som en positiv aspekt, något som även flera av 

våra respondenter framhöll. Detta positiva sätt att se på syskonen var något vi såg 

genomsyrade större delen av intervjuerna. Även Orsmond & Mailick Seltzer (2007) belyser 

positiva konsekvenser av att ha ett syskon med en ASD, till exempel bättre självbild och 

handlingskraft. Dellve m.fl. (2000) tar upp ytterligare positiva följder av att ha ett syskon med 

en funktionsnedsättning, såsom ökad sympati, högre grad av mognad samt ökad mottaglighet 

för andras känslor.  

 

Stina skäms inte för sin syster som person, men kan dock ibland tycka att hon beter sig lite 

pinsamt exempelvis att hon skriver alltför utlämnande om sina problem på Facebook. 

Samtidigt beskriver hon hur systerns kunskap inom specialintresset gör henne mycket stolt. 

Systrarna har många gemensamma vänner, så relationen blir därigenom tät, vilket av Stina 
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upplevs som både positivt och negativt. Hon beskriver hur det ibland kan vara påfrestande att 

aldrig få vara i fred med egna kompisar. Rent generellt uttrycktes under intervjuerna 

förvånansvärt lite känslor av skam, åtminstone vid jämförelse med vår bild av den tidigare 

forskningens resultat. Bl.a. Petalas (2009) tar i sin studie upp fem olika huvudteman varav 

andra människors attityder till syskonet med AS. Bland annat upplevs det som jobbigt att 

ständigt få svara på frågor och detta kopplas till känslor av skam och ångest. Vi uppfattade en 

hög grad av acceptans och tolerans hos våra intervjupersoner.  

 

”[…]ja, man behöver aldrig vara rädd för att de döljer någonting, för de säger rakt ut exakt 

vad de tycker. De är så öppna som personer och det är så skönt att de gör det […] är de sura så 

ser man liksom direkt att de är det. […] Jag känner att jag ger och ger, men att jag kanske inte 

får så mycket tillbaka.”  (Anna-Karin)  

 

Anna-Karin har inte heller lagt så stor vikt vid det faktum att två av hennes syskon har 

diagnosen AS. Hon har inte upplevt någon större skillnad i relationerna med dem jämfört med 

hennes övriga syskon. Hon har aldrig skämts för sina bröder, däremot oroar hon sig ibland för 

hur hennes vänner skall uppfatta situationen när hon t.ex. tvingas hålla fast den yngre brodern 

vid ett av hans raseriutbrott. En viss rädsla för att konsekvensen av detta skall bli att hennes 

vänner inte vill besöka henne framkommer, dock har detta ännu aldrig skett. Trots att hon 

upplever en diskrepans i givandet och tagandet syskonen emellan, så anser hon ändå att de är 

underbara och hon uppger att hon inte skulle vilja ha dem annorlunda på något sätt. Hon 

berättar att det ibland kan kännas jobbigt nu, men att hon är trygg i sin övertygelse att det 

kommer att lugna sig när bröderna blir äldre. Relationerna med hennes bröder har sett lite 

olika ut, den äldre brodern bråkade hon hela tiden med som barn men de har nu en nära 

relation. Med den yngre brodern har relationen varit stabilare, men hon tror själv att det kan 

bero på att han medicinerar. Anna-Karin upplever, i likhet med Annika, att det kan vara en 

fördel att ha vuxit upp med syskon som har AS vad gäller förståelse för andra människor. En 

annan positiv aspekt hon nämner är brödernas ärlighet, att man alltid kan lita på att de säger 

vad de tycker. Hon anser även att hon kan ha användning av både detta och de lärdomar hon 

fått hur man hanterar olika slags situationer i sin framtida yrkesbana.   

 

”Han tyckte mest jag var irriterande så länge det inte kom till något som han var intresserad 

av, som ja… matematik eller datorer eller något sådant. Men var det typ fotboll så såg han ner 

på mig eller typ låste ut mig ur huset eller så…” (Stefan) 



 

 
20 

 

Stefan har under uppväxten tyckt att relationen till brodern med AS var svårare än den till 

brodern utan, till stor del på grund av svårigheterna att få kontakt med och respons av honom. 

Han har aldrig upplevt att han behövt skämmas sin bror, men grundinställningen hos honom 

är att han respekterar sin bror och skulle försvara honom för hans funktionsnedsättning. 

Stefan känner inte att syskonen fått olika mycket uppmärksamhet från föräldrarna under 

uppväxten. Han beskriver hur brodern varit väldigt hjälpsam och engagerad i sådant som 

intresserar honom, vilket Stefan upplevt som positivt. Emellertid kunde han bli avvisad, 

ibland rent fysiskt, om ämnet var ”fel”. Även som barn kände han ofta att han inte dög när 

han till exempel ville leka. 

Eriks upplevelse av uppväxten är att det var relativt enkelt att leka när de var små, när de 

exempelvis lekte affär eller med lego. När de blev äldre märkte han dock en markant skillnad 

i brödernas vilja att leka med varandra. Den äldste brodern, som har AS, drog sig undan allt 

mer och låste in sig på sitt rum medan de andra två fortfarande ville leka tillsammans. Det 

fungerade inte särskilt bra, då den styrande brodern med alla regler inte längre deltog. Erik 

upplevde då att de var svårt att komma överens och att få lekarna jämställda. Han skämdes 

aldrig för sin bror och han kände sig aldrig åsidosatt i familjen. Som positiv aspekt nämnde 

han broderns skicklighet i hans specialintresse. Bröderna träffas inte så ofta, men när de väl 

träffas kan de umgås genom att spela spel på datorn.  

 

Vi kunde konstatera att flera av intervjupersonerna tog på sig en beskyddarroll gentemot sitt 

syskon även i intervjusituationen, det verkade som om de gärna ville tona ner de bekymmer 

som förekom. Dock framkom det senare i intervjun att de ändå upplevde problematik som de 

tidigare nekat till. Detta anser vi ytterligare fastslår den roll många av syskonen säger sig anta. 

Av de som även hade andra syskon upplevde ett par att det var skillnad i relationerna mellan 

syskonen med AS och de utan, medan någon tyckte att det inte var någon större skillnad.  

 

4.2 Diagnosen 

Gällande diagnosen skilde sig våra intervjupersoners svar lite. Vissa hade fått reda på 

syskonens diagnos tidigt i barndomen och någon först i vuxen ålder. De flesta upplevde dock 

att det tidigt hade märkts att något var annorlunda med deras syskon. Några uttryckte 

frustration över att syskonen fick diagnosen så sent i livet och att processen ibland kändes 

lång och onödigt komplicerad. Att få diagnosen och därmed vissa förklaringar upplevdes som 

en stor lättnad. Detta tas även upp i en fallstudie av Ivey & Wards (2010) där kvinnan 



 

 
21 

beskriver hur hennes egen uppväxt och relationen till brodern kom i ett helt annat ljus då det 

gick upp för henne att brodern hade AS. 

 

”Man hade ju vetat lite hela tiden eftersom man fick höra rätt mycket innan. Hon gick ju på 

[…]barn- och ungdomspsykiatrin ofta och sådant.” (Stina) 

 

Stina berättar att hon först för cirka två år sen fick vetskap om systerns diagnos, men att hon 

hela tiden känt att det varit något. Vägen till diagnosen har varit lite krokig, då hon först 

feldiagnostiserades. När diagnosen väl var satt, så var det Stinas mamma som informerade 

henne om den. Erik minns inte riktigt när hans mamma berättade om broderns diagnos. Han 

uttrycker att han vid tidpunkten var så upptagen med sitt eget liv.  

 

”… man fick en förklaring till varför han kanske var lite annorlunda i vissa situationer. […] 

Ja, men så är ju X (brodern)!” (Annika) 

 

Annikas bror fick sin diagnos ganska sent, i 20-årsåldern, och hon uttrycker en lättnad över att 

äntligen få en förklaring till broderns ibland udda beteende. Även i detta fall var det mamman 

som berättade om broderns diagnos för de övriga syskonen. Stefans broder fick sin diagnos 

tidigare i livet, men Stefan vet inte exakt när. Han minns bara att han var relativt liten när 

hans mamma berättade det för honom. Anna-Karin uttrycker att hon ganska tidigt känner sig 

utanför i familjen, till följd av att hennes bröder behöver mer uppmärksamhet och hjälp. Hon 

berättar att hon i mellanstadieåldern fick höra av sin mamma att det var AS som bröderna 

hade. Hon hade då sedan länge misstänkt att det var något annorlunda med dem. Utifrån 

intervjuerna kan vi dra slutsatsen att det är betydelsefullt att få en klar och tydlig diagnos i ett 

tidigt skede, inte enbart för individen själv utan även för dess syskon. Utifrån livsmodellen 

och dess tyngdpunkt på individen och dennes identitet (Payne, 2008:221) kan vi dra slutsatsen 

att en korrekt diagnos spelar roll för hur man ser på sig själv som individ, men även hur andra 

ser på en.  

 

4.3 Beteendeproblem 

Bland våra intervjupersoner är synen på syskonens beteendeproblem lite olika. Både avseende 

graden av och karaktären på beteendeproblemen. Problemen kunde bestå av allt ifrån 

kommunikationssvårigheter till rent fysiskt utåtagerande från syskonet. Generellt kan vi 

konstatera att bilden som forskningen ger av beteendeproblemens inverkan på 
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syskonrelationer är betydligt mörkare än vad vi fått fram genom våra intervjuer. Våra fynd 

tyder på att mestadels är det syskonens rigida beteende och bristande spontanitet som gjort att 

de känt frustration och besvikelse.  

 

”[…] om man pratar med honom och man råkar avbryta honom mitt i en mening, då kan det 

liksom bara bli pinsam tystnad och så bara stirrar han på en.” (Stefan) 

 

Stefan beskriver svårigheter att få kontakt med brodern med AS jämfört med brodern utan 

diagnos. Det beteendeproblem hos brodern som han upplevt som svårast under uppväxten är 

när han blev rent fysiskt utestängd, exempelvis inlåst på toaletten eller utelåst ur huset.  

 

”För det känns liksom som ens eget fel att hon blir arg, som de gånger […] hon ska flytta 

härifrån och säger till mig att det beror på mig och att jag inte vill ha henne där. Så då blir det 

ju att man tar på sig skulden […] fast jag vet att det egentligen inte är så.” (Stina) 

 

Stina berättar att hon lätt klandrar sig själv när systern mår dåligt eller uppträder utåtagerande. 

Att systern konstant skall härma Stina och göra samma saker upplever hon som jobbigt. Hon 

uttrycker även frustration över systerns ibland barnsliga beteende samt att hon har svårigheter 

med att bli tillrättavisad. Stina beskriver att systern känt frustration över sin oförmåga att, till 

skillnad från Stina, behålla sina vänner. Enligt Ross & Cuskelly (2006) är aggression det 

beteendeproblem som syskon oftast upplever och det vanligaste sättet att reagera på det är 

med egen humörkontroll. Hos våra respondenter tycks det däremot inte vara lika vanligt, 

endast ett par av dem nämner uttalade aggressionsutbrott som problem. Ingen av dem hävdar 

dock att de behöver kontrollera sina egna känslor vid dessa situationer, Stina lägger skulden 

på sig själv vilket enligt forskarna är den minst vanliga copingstrategin.  

 

”[…] man hör att han inte menar det. Man vill ju att han riktigt ska bekräfta att han förstår. 

Fast jag vet att det aldrig kommer att vara så, men man önskar ändå att han förstod på samma 

sätt som jag gör.” (Anna-Karin) 

 

Anna-Karin skildrar sin besvikelse över den yngre broderns oförmåga att på ett ärligt sätt 

uttrycka sina känslor och säga förlåt spontant. Hon upplever att han medvetet gör henne 

ledsen för sitt eget nöjes skull vilket ibland sårar henne. Hon beskriver även att han kan 

uppträda aggressivt och hotfullt, han har till exempel vid ett tillfälle hotat henne med kniv. 
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Hans reaktioner anser hon är helt oförutsägbara. Hon berättar att när hon och den äldre 

brodern diskuterar till exempel skolarbete blir det lätt osämja på grund av hans bristande 

flexibilitet i tankesättet. Orsmond & Seltzer (2007) tar upp att kognitiva begränsningar och 

beteendeproblem hos personer med AS har negativ inverkan på deras syskonrelationer. De 

påvisar en risk att gemensamma aktiviteter minskar, både syskonen emellan samt hela 

familjen tillsammans. Detta var inte något vi tyckte uttrycktes tydligt i våra intervjuer, det 

enda var Stefan som upplever att han hade betydligt svårare att umgås med brodern med AS 

än med den tredje brodern. Att svara säkert på om det berodde på AS eller någon annan faktor 

såsom åldersskillnad eller skilda intressen är förstås svårt. Erik har inte upplevt så mycket 

beteendeproblem hos sin bror, han uttrycker att brodern klarar sig ganska bra så länge han 

omgivs av människor han känner. Under uppväxten hade de ganska skilda intressen att det 

sällan uppstod några konflikter dem emellan, däremot upplevde han att den yngre brodern i 

familjen hade större problem med detta. Annika berättar att hon som barn upplevde oro över 

att broderns annorlunda beteende gjorde att han inte kunde behålla några kompisar utan 

istället blev mobbad i skolan. Själv besvärades hon dock inte av hans sätt att vara. Orsmond & 

Mailick Seltzer (2007) tar i sin studie upp att beteendeproblem fasas ut med åren, även om 

problemen med kommunikation, interaktion och beteende till viss del kvarstår minskar både 

dess grad samt dess inverkan på syskonrelationen. Vi tror att detta är en ömsesidig 

anpassning, genom att syskonet med AS lär sig mer normala sociala koder och det andra 

syskonet blir mer förstående och accepterande med tiden. Detta nämner även Anna-Karin, 

hon är övertygad om att den yngre brodern, i likhet med hennes äldre bror som även han har 

AS, kommer att lugna sig med åldern och att deras relation då blir bättre. I båda syskonens 

egna livslopp, enligt livsmodellen, sker förändringar som påverkar och kan leda till stress. 

Alla människor har resurser för att hantera stressande bekymmer, bl.a. självkänsla, 

egenkontroll, självuppfattning och relationsförmåga (Payne, 2008:221). Dessa resurser finns 

ofta i mindre utsträckning hos personer med AS vilket naturligtvis har inverkan på deras 

relationer.  

 

4.4 Ansvar 

I flera av intervjuerna framkommer problem med att syskonen mobbats, vilket gjort att våra 

intervjupersoner oroat sig både för den dåvarande situationen samt hur det skulle utveckla sig 

i framtiden. Även i de syskonpar där relationen inte var särskilt nära fanns ändå oron och 

ansvarskänslorna för syskonet med AS tydligt. Orsmond & Mailick Seltzer (2007) belyser att 

syskon till barn med funktionsnedsättning ofta tar ett större ansvar än vad som är normalt, 
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detta leder till en ökad interaktion.  Några av våra respondenter kände igen sig i detta när vi 

frågade om just detta, de upplevde sig ha haft en utökad föräldraroll. En del kände att de 

måste försvara sina syskon och nästintill uppfostra dem, exempelvis angående hur mycket och 

vad man bör säga i olika situationer. Ur en systemteoretisk synvinkel kan detta ses som en 

rubbning i det normala mönstret för ett syskonsystem (Payne, 2008:211). I Petalas (2009) 

studie tas detta upp som en aspekt av syskonrelationen som upplevdes problematisk, att 

tvingas in i en roll med mer ansvar än vad som är åldersadekvat. Vi tyckte dock inte att någon 

av våra intervjupersoner kände någon motvilja till att axla denna roll utan det verkade falla sig 

naturligt för dem.   

 

”Det var väl bara mobbingen jag var orolig för, vad som skulle hända.” (Erik) 

 

Erik uttrycker att han kände oro för att brodern mobbades i skolan, men att han på grund av 

att de gick i skilda skolor inte hade möjlighet att ta det ansvar som han egentligen ville. Han 

svarar nekande på frågorna om han kände oro för sin brors framtid samt om han kände sig 

åsidosatt i familjen. Stefan upplevde inte heller att han behövde ta ansvar för sin bror, deras 

kontakt var inte så nära. Trots att det ofta var osämja dem emellan kände han ändå en oro 

inför broderns framtid. Han bekymrades över broderns bristande anpassningsförmåga och hur 

den skulle påverka honom. Oron har på senare år dock minskats allteftersom bitarna i 

broderns liv har fallit på plats med boende och arbete.  

 

”Det blev som en lillasyster, fast hon var ett år äldre egentligen. Det kändes som hon var 3-4 

år yngre.” (Stina) 

 

Stina berättar att hon ofta får inta en ansvarsfull roll, nästan som en storasyster, gentemot 

systern. Eftersom systern har en tendens att ofta säga fel saker vid fel tillfälle eller vara alltför 

utlämnande eller utåtagerande upplever Stina att hon tvingas försvara systern. Detta leder till 

att även hon känner sig utanför. Stina uttrycker oro över systerns bristande förmåga att 

hantera pengar och därmed kunna klara sig själv i framtiden. Hon kände inte heller sig 

åsidosatt på något vis under uppväxten. Orsmond & Mailick Seltzer (2007) pekar på den oro 

som många upplever för sina syskon med ASD, det gäller främst deras sociala isolering, 

destruktiva beteende samt hur det skall gå för dem i framtiden. Samma forskare har gjort ännu 

en studie (2009) i samma ämne, där de belyser det faktum att stora syskonskaror gör att 

ansvaret på enskilda syskon minskar vilket gör att syskonrelationerna är enklare och mer 
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givande. Detta tycker vi oss se hos Anna-Karin som ingick i en relativt stor syskonskara och 

som också gav ett avslappnat intryck. Även i Dellve m.fl. (2000) belyses känslan av ansvar 

gentemot det funktionsnedsatta syskonet, exempel tas upp såsom att oro för framtiden, känsla 

av otillräcklighet eller oro för att de skall råka illa ut. Även i denna studie tas den utökade 

föräldrarollen hos syskonen upp.  

 

”Ja, det har jag gjort… att vad ska det bli av honom? Kommer han någonsin att få det bra, 

liksom? […] Det har jag nog lagt mycket tid på.” (Annika) 

 

Annika uttrycker även hon en stor oro för hur det skall gå för brodern i framtiden. Hon 

upplevde att hon fick ta på sig en slags utökad föräldraroll gentemot sin bror, framförallt i 

skolan eftersom brodern där mobbades. Även föräldrarna fick ge stor del av sin tid till 

brodern, vilket ledde till att Annika tidigt fick ta ansvar för sitt eget liv exempelvis flyttade 

hon hemifrån redan i tidig ålder för att studera. Annika kände sig trots detta inte åsidosatt av 

familjen, utan ansåg att det var ganska naturligt. Även Anna-Karin uttryckte att hon har en 

utökad föräldraroll i familjen eftersom syskonen ofta är osams och hon tvingas medla. Hon 

beskriver en oförutsägbarhet i syskonens reaktioner som gör att hennes uppmärksamhet 

ständigt måste vara på topp. Inför framtiden yttrar Anna-Karin oro för den äldre brodern, men 

även till viss del för den yngre på grund av hans bristande konsekvenstänkande. Exempelvis 

att aggressionsutbrott i skolan försvårar kompisrelationer. Trots att syskonen tar relativt 

mycket av mammans tid, anser inte Anna-Karin att hon är åsidosatt i familjen. Även om den 

tid hon och mamman får tillsammans är mindre känner hon ändå att de nyttjar den på rätt sätt 

med gemensamma intressen.  

 

4.5 Stöd 

Ingen av våra intervjupersoner har haft någon form av stöd från skola, BUP eller annan 

instans. Däremot framkom från några av dem en önskan om stöd i form av information om 

funktionshindret samt dess konsekvenser. I de flesta familjerna har syskonen upplevt ett stort 

stöd av företrädelsevis mamman, detta har fyllt det mesta av deras behov av samtalsstöd även 

om de flesta hade uppskattat professionellt sådant. 

 

”[…]Det som jag har gjort sen X (brodern) fått sin diagnos är gå på någon anhörigträff via 

Attention, sen har jag gått på någon föreläsning om Asperger och ADHD och på den vägen 

fått ökad förståelse. Det hade nog inte skadat att få det tidigare, det tror jag inte…” (Annika) 
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Annikas bror hade ingen diagnos när de gick i skolan, därför var det aldrig aktuellt att erbjuda 

henne samtalsstöd där och inte heller via exempelvis BUP. Hon tror att det hade varit till hjälp 

för henne att fått information om AS tidigare, om han hade fått diagnosen tidigare vill säga. I 

vuxen ålder har hon själv skaffat sig kunskap via anhörigförening o.s.v. När det varit problem 

med brodern har mamman varit öppen och alltid funnits där för henne.  

”[…]Om han är på X (korttidsboende) så brukar mamma och jag kanske åka till Bollnäs, 

Hudik eller Gävle, det beror lite på hur mycket tid vi har. […] Vi gör någonting, eller myser 

på kvällen. Liksom passar på.” (Anna-Karin) 

 

Anna-Karin hade inte heller något samtalsstöd i skolan eller från BUP, hon upplevde inte 

heller något behov av det. Hon berättar att hennes yngre bror ibland är på ett korttidsboende 

för att avlasta familjen. Då passar de övriga på att göra sådant som inte fungerar så bra när 

han är med, till exempel längre shoppingturer.  Även om hon beskriver den tiden som 

avkopplande, så tycker hon ändå att det saknas någon och att det känns konstigt att han inte är 

med. I familjen har det alltid varit en öppen stämning och Anna-Karin upplever att hon kan få 

prata av sig om något är jobbigt samt att hennes mamma är väldigt lyhörd för hennes 

sinnesstämning.  

 

”Nej, jag pratade ju med mamma om det var något som var jobbigt, så hon visste om det på en 

gång och kunde göra något åt det om det kunde åtgärdas.” (Stina) 

 

Stina har aldrig haft någon kontakt med någon kurator eller dylikt på vare sig skolan eller 

BUP. Istället är det mamman hon har pratat med när det känts jobbigt eller svårt. Familjen har 

inte haft någon form av avlastning. Erik har inte heller haft någon kontakt eller stöd på något 

vis, inte heller känt sig i behov av detta. Han anser det tillräckligt med den information hans 

mamma har tillhandahållit. För att undvika konflikter höll de sig istället mer på varsitt håll. 

 

”Ja, informationsstöd. För allt jag fick veta var liksom att han hade Asperger och lite 

information om det, men inte så att jag till fullo förstod det vid den åldern.” (Stefan) 

 

Stefan upplever inte att han erbjöds något stöd vare sig från skolans kuratorer eller BUP, dock 

hade han heller inte något behov av detta. Något han däremot tror sig ha varit i behov av är 

information, gärna i form av samtalsgrupper syskon emellan, eftersom hans unga ålder gjorde 
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det svårt att till fullo förstå diagnosen och dess problematik. Han tror att han då hade visat 

mer förståelse för brodern samt respekterat hans behov av ensamhet. Vi kan se att både 

förskolan och skolan måste bli bättre på att upptäcka barn som är i behov av extra stöd, för att 

de som behöver kan få en diagnos fortare. De flesta syskonen uttrycker att en tidigare diagnos 

hade kunnat i god tid gett den nödvändiga informationen och därmed öka deras förståelse som 

troligtvis hade förbättrat syskonrelationen. Vi anser att BUP även måste se syskonen och 

deras behov av stöd, även om detta stöd bara består av information. Något som även 

systemteorin tar upp, vikten av att vara uppmärksam på alla föreliggande sociala och 

personliga aspekter i systemet. Man bör sträva efter att familjen fungerar som en enhet samt 

att samarbetet är gott (Payne, 2008:211). Endast en av familjerna hade någon form av 

avlastning i form av korttidsboende för barnet med AS. De övriga respondenterna uppger att 

de inte känner till om familjen blivit erbjuden avlastning. Vi tror att det kan vara så att 

familjerna inte fått information om rätten till stöd i form av avlastning, om så är fallet är det i 

så fall inget som nått fram till syskonen.  

  

5. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Vårt syfte med arbetet har varit att försöka förstå hur syskon till individer med diagnos AS har 

upplevt relationen till sitt syskon under uppväxttiden, samt undersöka om och hur lågt stödet 

till syskonen från exempelvis BUP eller skolan sträcker sig. Vi har intervjuat fem personer om 

hur de upplevt att växa upp med syskon som har diagnos AS. De berättade utan förbehåll om 

sina upplevelser under uppväxttiden, både det som varit problematiskt och det som varit 

lärorikt och givande. Vi är medvetna om att det föreligger en viss risk för skevhet i resultatet 

då man kanske är mindre hågad att ställa upp i en intervju om syskonrelationen varit riktigt 

dålig. Även det faktum att vi fann några av våra respondenter via anhörigföreningen Attention 

skulle kunna spela roll, att gå med i en anhörigförening är kanske inte ett val man gör vid 

sämre syskonrelationer. Gällande relationer har vi kunnat konstatera att våra intervjupersoner 

inte alls har upplevt samma relationssvårigheter som i de studier vi läste i inledningsskedet. 

En ganska tydlig diskrepans alltså. Den ökade risken för egna beteendeproblem som 

forskningen siar om tror vi inte föreligger hos de personer vi intervjuat. Inte heller gällande 

känslor av skam eller behov av att beskydda sitt syskon överensstämde våra intervjupersoners 

svar med den forskning vi läst. Graden av skamkänslor var betydligt lägre hos våra 

respondenter medan deras beskyddarinställning var betydligt högre än i den forskning vi tagit 

del av. Vi tror att detta till viss del kan hänga ihop. Den starka beskyddarroll vi upplevde hos 

alla våra intervjupersoner skulle kunna göra att de medvetet tonar ner eventuella känslor av 
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skam. En högre grad av överenstämmelse med forskningen fann vi däremot när vi frågade 

respondenterna om positiva aspekter av att växa upp med ett syskon med AS. De allra flesta 

framhöll deras ärlighet som viktigaste positiva aspekt, vilket även flertalet tidigare studier 

kommit fram till.  

 

Vi tror att en korrekt diagnos tidigt i livet är av stor betydelse, både för individen själv men 

också för övriga familjen. Att veta vem man är, med allt vad det innebär, spelar stor roll för 

ens identitet i likhet med vad livsmodellen lyfter fram. Detta tyckte vi oss även kunna uttyda 

av respondenternas svar på våra frågor. Deras vetskap om diagnosen hade kommit i olika 

skeenden av livet, hos vissa tidigt i barndomen och hos någon så sent som i vuxen ålder. Alla 

upplevde att det var en lättnad att få kännedom om diagnosen och därmed öka sin förståelse 

för syskonets ibland speciella beteende. Vi har i vår studie sett att vikten av att informera 

familjen är minst lika stor som att diagnosen sätts, även våra respondenter vidhåller detta.  

Alla hade fått information om att diagnosen satts av mamman i familjen. Vi anser det vara 

viktigt att den som sätter diagnosen, eller på annat sätt kommer i kontakt med familjen på 

grund av därmed relaterade problem, ser till att nödvändig information utgått till alla 

medlemmar i familjen.  

 

De beteendeproblem som våra intervjupersoner berättat om tycks inte ha orsakat något 

lidande för dem själva, mer än viss frustration och besvikelse. Däremot lyser oron för 

syskonet tydligt igenom i svaren, att dennes beteendeproblem skall orsaka problem för dem i 

framtiden. Den något oroväckande bild vi fick av att växa upp med ett syskon som har AS vid 

inläsningen av tidigare forskning anser vi inte besannades i vår studie. Även här befästs den 

roll av beskyddare gentemot syskonet som alla våra respondenter axlat, vi tror att den har 

betydelse för att deras bekymmer mer rör syskonens välbefinnande än sitt eget. Vi kan uttolka 

ur svaren att vissa av dem till viss del klandrar sig själva för syskonets beteendeproblem och 

en av dem uttryckte specifikt skuldkänslor. Detta är enligt tidigare studier den minst vanliga 

copingstrategin. Det vanligaste är att reagera med att kontrollera sina egna känslor, speciellt 

för att möta aggressionsutbrott. Detta förekom inte alls hos våra respondenter, även om vissa 

nämnde just aggressionsutbrott som ett problem. Vi såg vid intervjuerna att bristen på positiva 

känsloyttringar från syskonet med AS samt bristen på flexibilitet generellt kändes svår för 

respondenterna. Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att det snarare är svagheter i syskonets 

beteendemönster än specifika problematiska beteenden som bekymrar dem. Vårt intryck av 

respondenterna svar är att de flesta beteenderelaterade problem tycks få en lägre grad av 
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negativ inverkan på relationen till följd av att båda parterna lär sig att anpassa sig efter den 

andres behov och acceptera varandras olikheter. Detta har även vissa forskare pekat på i sina 

studier.  

 

Från tidigare forskning har framgått att syskonen till barn med funktionsnedsättning tenderar 

att ta på sig ett mer långtgående ansvar än vad syskon vanligtvis gör. Även vår studie påvisar 

detta, vi fick dock inte intrycket att någon av våra respondenter kände att detta var betungande 

utan rentav helt naturligt för dem. Vi har i arbetet valt att lägga frågan om oro för syskonet 

under avsnittet om ansvar, detta för att vi tror att de relaterade till varandra såtillvida att är 

man mycket ansvarstagande tror vi att sannolikheten att man oroar sig är högre. Hos våra 

respondenter tycks den mesta oron vara fokuserad på syskonets bristande kompisrelationer 

samt även i de flesta fall mobbing av syskonet med AS. Några uttryckte även oro för 

syskonens bristande anpassningsförmåga och vad det skulle kunna få för konsekvenser för 

syskonens framtida liv. Detta stämmer överens med vad forskarna i de tidigare studier vi läst 

har kommit fram till.  

 

Gällande stöd har vi sett att det förekommer tydliga brister hos samhälleliga instanser såsom 

BUP och skolans kuratorer. Även om alla våra respondenter anser att de fått bra information 

hemma uppger de flesta av dem att mer information i tidig ålder hade varit välkommet. Ingen 

av dem blev dock ens tillfrågade om de var i behov av något sådant. Vi anser att om man 

arbetar med sådana här frågor bör man försäkra sig om att alla berörda har förstått innebörden 

av diagnoserna samt vara lyhörd för om någon har behov av ytterligare stöd eller information 

i form av exempelvis anhörigsamtal eller liknande. Det kan räcka med en liten insats för att 

göra stor skillnad. Det kan finnas svårigheter hos vissa föräldrar att förklara på ett sätt som är 

lämpligt för barn, därför behövs ibland hjälp utifrån med detta. Utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv anser vi att det är viktigt att det inte blir sprickor i syskonsystemet eftersom det 

även kan ha negativ inverkan på hela familjesystemet. Dessa familjer har egentligen rätt till 

avlastning, men enbart en av våra respondenter uppgav att familjen nyttjar detta. Vi tror att 

detta delvis kan bero på bristande information om familjens rättigheter men även det faktum 

att det kan vara svårt att finna något som passar en individ med AS på grund av att dessa 

verksamheter ofta är inriktade på gruppaktiviteter vilket inte alls passar individer med 

diagnosen AS.   

 



 

 
30 

Det vi uppmärksammat skiljer sig åt mellan syskonrelationer där ingen av syskonen har någon 

diagnos och där en har diagnosen AS är att initiativen till kontakt och umgänge ligger i stort 

sett helt och hållet på syskonet utan diagnos, till skillnad mot vanliga syskonrelationer där det 

oftast är mer ömsesidigt. Även ansvarsrollerna gentemot varandra kan vara lite annorlunda 

fördelade jämfört med andra syskonrelationer. Detta kan vi se genomgående i hela arbetet och 

respondenternas svar under samtliga teman. Det yngre syskonet kan känna stark oro för det 

äldre syskonet med AS genom att de tar på sig en nästintill utökad föräldraroll vilket troligtvis 

inte är lika vanligt i syskonrelationer där ingen har någon diagnos.  

 

Slutligen kan vi, med glädje, konstatera att våra respondenter inte tycks uppleva det lika 

betungade att ha ett syskon med AS som den tidigare forskningen påvisar. Överlag fick vi en 

känsla av värme i deras relationer och deras beskrivningar av syskonen. 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Redan i första skedet av vårt arbete, när vi sökte tidigare forskning, reagerade vi på att det 

fanns så lite studier gällande upplevelser av att växa upp med ett syskon som är diagnostiserad 

med AS. Det är något som verkligen behöver lyftas ur flera aspekter, framförallt behovet av 

stöd för syskonen. Vi har under studiens gång reflekterat över att så få av våra respondenter 

hört talas om att de har rätt till stöd, även här kan vi se material till en undersökning angående 

varför så få av syskonen tillfrågas om de behöver stöd av till exempel BUP eller skolkurator.  

 

6. SAMMANFATTNING 

Vårt syfte med examensarbetet var att få ta del av ett antal individers upplevelser av sin 

uppväxt med ett syskon som har diagnos AS. Vi har utöver detta även efterfrågat huruvida de 

erhållit någon form av stöd från exempelvis BUP eller skolan och hur de i så fall upplevt 

detta. Vår studie utgick ifrån fem teman: relationer, diagnosen, beteendeproblem, ansvar och 

stöd.  

 

Föreliggande studie är en kvalitativ undersökning. Vi har intervjuat fem personer vars 

syskon är diagnostiserade med AS. Dessa intervjuer ligger till grund för vårt arbete.  

 

Vid analysen av intervjuerna träder en positiv bild fram av respondenternas uppväxt 

och syskonrelationer, dock med viss oro för syskonens framtida liv. Många kunde lyfta fram 

positiva aspekter trots deras relativt stora ansvarstagande.  
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Ingen av våra respondenter hade haft någon form av stöd från BUP eller skola och inte 

heller blivit tillfrågade. Ingen saknade dock detta, det enda som framkom var att några 

efterlyste tydligare och mer åldersadekvat information. I stort sett kände de sig nöjda med den 

information de fått av sina mödrar.  

 

Trots att våra respondenter inte upplevt något behov av stöd anser vi att det är 

märkligt att ingen har tillfrågat dem. Likaså att det inte verkar som att information om 

möjlighet till avlastning gått fram till familjerna.   
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Bilaga 1  

Aspergers syndrom    

Funktionsnedsättningen AS är uppkallat efter den österrikiske psykiatrikern och barnläkaren 

Hans Asperger som redan på 1940-talet beskrev fenomenet. Först 41 år senare 1981, ett år 

efter Aspergers död, formulerade den brittiske psykiatrikern Lorna Wing begreppet Aspergers 

syndrom. Vanligtvis använder sig läkaren av den Amerikanska manualen DSM-IV när de 

utreder och ställer diagnosen (Attwood 2011:41-47). Rutiner är viktigt för en individ med AS, 

detta kan innebära sortering eller uppradande av saker eller vikten att alltid ta samma väg från 

A till B oavsett om man går eller åker bil (ibid:282). I sociala sammanhang blir kraven på en 

individ med AS ofta alltför höga eftersom omgivningen inte kan se på utseendet att en 

människa har AS och det heller inte märks på deras intellekt eftersom de är normalbegåvade 

(ibid:33).  

 

Deras annorlunda sätt att tänka försvårar ”normal” social interaktion då deras hjärnor 

prioriterar tolkningen av verkligheten utifrån felfri kunskap där sanningshalten är väldigt 

viktig, i stället för olika känsloyttringar. De kan på så sätt bli väldigt sköra och utanför 

samtidigt som deras perfekta tolkningar av kunskap kan komma till stor nytta i olika 

sammanhang (ibid: 390). De kan lätt missförstå underförstådda budskap, talesätt och skämt 

eftersom de ofta tolkar det som sägs bokstavligt. Uttryck som ”tagga ner” eller ”gå in i 

väggen” kan framstå som helt obegripliga för en individ med AS (ibid: 251). Metaforer kan 

vara helt omöjliga att förstå och i vissa fall väldigt skrämmande eftersom de består av 

underförstådda budskap som exempelvis ”hoppa över maten” eller ”det finns många sätt att 

flå en katt”. Eftersom de har svårt att förstå vad och hur andra tänker ”theory of mind” kan 

det vara svårt att förstå vad andra människor menar och vad de vill ha svar på med sina frågor. 

De har även svårt att avgränsa sig i sitt berättande om något som intresserar dem eftersom de 

inte märker när den andre individen inte längre är intresserad (ibid: 135-136).  

   

Att vara syskon till en individ med AS kan te sig på olika sätt, alla har sitt eget sätt att hantera 

situationen. Syskonen kan känna allt från oro till ilska över sitt syskon med AS, syskonen 

behöver stöd och hjälp med hur de ska agera i olika situationer hemma och i skolan (ibid: 34).     

 

Ett av det största kännetecknet för en individ med diagnosen AS är nedsatt förmåga till social 

interaktion, exempelvis svårigheter att skaffa sig vänner och umgås med jämnåriga. Att få 

möjlighet att vara ensam exempelvis på sitt rum har lugnande inverkan på dem och gör att de 



 

 

trivs bättre med sin tillvaro. Ju fler individer de tvingas interagera med desto jobbigare blir det 

(ibid: 66-68). Det händer att syskonen får gå in och ta på sig en beskyddarroll för att mildra 

eller undvika mobbningssituationer (ibid:124).  Barn med AS behöver träna sig på att leka 

med andra barn på ett jämlikt sätt med turtagning för att minska konflikter. Lära sig att det är 

okej att göra fel och bli tillrättavisad. Även om de kan delta i fantasilekar måste det så gott 

som alltid ske på deras villkor och efter deras regler (ibid: 78-79).  

 

En del med AS har svårt att använda sig av vita lögner eftersom de inte förstår att alla andra 

inte vet hela sanningen. Framförallt barn med AS kan framstå som pinsamma i situationer när 

de bara är helt ärliga, exempelvis kan de vidhålla att en kvinna i affären borde banta för att 

hon är för tjock oavsett hur mycket än mamman ber barnet att inte säga så, barnet svarar bara 

att det är ju sant. Förmågan att använda vita lögner utvecklas mycket senare hos en individ 

med AS än hos andra (ibid 2008:137). Trots eventuella svårigheter att förstå att deras 

kommentarer kan vara sårande så saknar de absolut inte känslor, de har bara svårt att veta vad 

som förväntas av dem i olika situationer. Om någon är ledsen kan de ha svårt att avgöra hur 

man tröstar, om den som är ledsen behöver en näsduk, en kopp te eller en kram. De har lättare 

att göra något praktiskt för att trösta än något mer känslomässigt. Det är fullt möjligt att ett 

barn med AS går och gör sina läxor för att mamman ska bli glad igen fast det troligtvis inte 

var därför hon var ledsen (ibid: 158). Många individer med diagnos AS är fredliga som 

personer, men så gott som samtliga kan bli provocerade till kraftiga känsloutbrott (Gillberg 

2011:75).  

 

Individer med AS har ofta ett eller några få specialintressen i vilka de har extremt stora 

kunskaper. Trots att de har svårt med social interaktion så har de en genomsnittligt högre IQ-

nivå än ”normalbefolkningen”. Många har även ett extremt bra utantillminne, cirka en 

tredjedel av dem verkar ha ett fotografiskt minne. Några kan till och med minnas detaljer i 

något som hände för femton år sen (Gillberg 2011:87-89).  

  

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

DSM-IV (TR), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders är framtagen av 

Amerikanska Psykiatriföreningen.    

 

Tabell 1. Aspergers syndrom. Diagnoskriterier enligt DSM-IV.  

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande  

sätt:  

1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen  

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån  

3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t.ex. visar 

inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse)  

4. brist på social eller emotionell ömsesidighet.   

 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket  

tar sig minst ett av följande uttryck:  

1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering   

2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer  

3. stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)  

4. enträgen fascination inför delar av saker.  

 

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden.  

 

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t.ex. enstaka ord  

vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).  

 

E. Ingen klinisk signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av 

ålderadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 

nyfikenhet på omgivningen i barndomen.   



 

 

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 

schizofreni är inte uppfyllda.  

(Attwood 2008:47).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3  

Hej!  

Vi är två tjejer som går sista terminen på socionomprogrammet i Gävle. Vi skall nu skriva 

vårt examensarbete och skulle i detta vilja lyfta upplevelsen av att växa upp med ett syskon 

som har Aspergers syndrom. Intresset för detta finns hos oss även på ett personligt plan, så 

vår förståelse är god. Det vi söker är syskon att intervjua, helst i Gävleborgs län eller i 

närheten. Du bör vara mellan 16 och 26 år. Resultaten kommer att redovisas avidentifierat i 

vårt examensarbete och intervjuerna i helhet är det bara vi samt eventuellt vår handledare och 

examinator som kommer att ta del av. 

Låter detta intressant? Kontakta då oss! 

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Lena Hedlund, x@mail.se, xxx-xxxxxxx 

Monica Olofsson, x@mail.nu, xxx-xxxxxxx  
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Bilaga 4 

Vi vill genom vårt examensarbete försöka ge en bild av hur det kan vara att växa upp med ett 

syskon som har Asperger syndrom. Vi vill bland annat svara på följande frågor: vad som kan 

upplevas som jobbigt eller svårt samt vad som upplevs som bra och positivt med att växa upp 

med ett syskon som har Asperger syndrom. Vi som blivande socionomer är intresserade av 

huruvida syskonen upplever sig ha blivit ”sedda” och om de behövt någon form av stöd och 

vad det stödet i så fall bestått av, eller borde bestått av.  

 

Vi kommer att spela in intervjun, men det är bara för att slippa koncentrera oss på att 

anteckna medan vi lyssnar. Inspelningen är det bara vi som kommer att lyssna på och 

utskriften kommer att avidentifieras, men vår handledare och examinator har rätt att be om 

att få läsa det. När vi är klara med vårt examensarbete kommer allt intervjumaterial att 

förstöras och det enda som blir kvar är det avidentifierade resultatet. Du har när som helst 

rätt att avbryta intervjun och ändra dig angående ditt val att vara med i studien. Vi har tyvärr 

inte möjlighet att låta dig göra ändringar och godkänna intervjutexten innan vi gör klart 

uppsatsen (pga. tidsbrist), däremot kan du höra av dig om det är något du känner att du vill 

tillägga.  

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Intervjuguide 

1. Är du äldre eller yngre än ditt syskon med AS?  

– Hur många år skiljer det mellan er? 

2. Hur ser resten av familjebilden ut? 

  – Har ni andra syskon?  

 – Upplevde du någon skillnad i din relation till syskon med och utan AS? 

 – Kan du ge några exempel? 

3. När blev du medveten om ditt syskons diagnos? 

 – Hur och av vem fick du den informationen?  

4. Vi har tagit del av en del tidigare forskning i ämnet och vi kommer att räkna upp en del av 

de svårigheter som nämnts där. Vi skulle vilja veta vilka av dessa svårigheter du känner igen 

dig i, du får gärna berätta lite mer ingående. 

 - Besvärades du av ditt syskons nedsatta förmåga till social ömsesidighet? 

  - Syskonets nedsatta flexibilitet? 

 - Kände du att du var tvungen att ta på dig ett ansvar för ditt syskon? 



 

 

 -Skämdes du någon gång för ditt syskon inför andra? 

 - Oroade du dig som barn för ditt syskons framtid? 

 - Kände du dig utsatt för ditt syskons beteendeproblem och svårigheter att  

 anpassa sig? 

-Fick du åsidosätta dina egna mål för att ditt syskon hade en mer central roll i familjen? 

 - Upplevde du att dina föräldrar fick ge mer av sin tid till ditt syskon? 

5. Finns det något du ser som positivt med att ha ett syskon med AS?  

6. Vad brukade ni göra tillsammans?  

7. Fick du något samtalsstöd i skolan som barn? 

- Fick du något annat stöd utifrån, till exempel från BUP eller habiliteringspersonal? 

– Tror du att det har påverkat hur er relation ser ut idag? 

8. Fick familjen någon form av avlastning genom LSS och hur påverkade det i så fall dig och 

resten av familjen?  

9. Om du inte fick något stöd, hade du önskat att du fått det? 

 – I så fall i vilken form? 

 – Hur tror du att det hade kunnat hjälpa dig? 

10. Kunde ni i familjen prata om eventuella svårigheter i er syskonrelation? 

 

Har du något annat du vill tillägga eller något du kommit att tänka på under intervjuns gång? 

(Kom ihåg att dubbelkolla så IP har telefonnummer och mailadress till oss!!)  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

Våra intervjupersoner  

 Anna-Karin har två syskon med diagnos AS, en bror som är fyra år äldre och en som 

är fyra år yngre. Anna-Karin bor hemma och det gör även den yngre brodern, men inte 

den äldre. I hushållet finns även två syskon till. 

 Stina har växt upp med en ett år yngre styvsyster som har diagnos AS. I familjen fanns 

även en till styvsyster, men hon flyttade hemifrån tidigt. Ingen av flickorna bor idag 

hemma. 

 Annika har en två år yngre bror diagnostiserad med AS. De har även en till lillebror, 

som är tre år yngre än henne. Annika flyttade hemifrån när hon var 16 år och nu bor 

alla syskonen på varsitt håll. 

 Stefan har en fyra år äldre bror med diagnos AS, de har även en bror till som är två år 

äldre än Stefan. Ingen av bröderna bor numer hos föräldrarna. 

 Erik har en två år äldre bror som är diagnostiserad med AS. I familjen finns ännu en 

bror, tre år yngre än Erik. Alla bröderna bor idag på skilda håll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


