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Abstract 

 

Titel: Barn i skuggan av barnperspektivet - en studie om syskons inkludering vid insatser till 

familjer där barn har en funktionsnedsättning, vid deras kontakt med LSS-handläggare, 

anhörigstödjare och kuratorer på habiliteringen. 

Författare: Wilma Flintzberg och Sandra Norlin 

 

Science has shown that siblings to children with a disability are affected by the family situation. The 

siblings often let their own needs and requests come secondary to their family members. This study 

illustrates how different professionals, who keep in contact with families with a disabled child, 

works with its siblings. The purpose with this study was to see how professionals, working as 

administrators, counselors at the habilitation and kin supporters in the region of Kalmar, include 

siblings while working with the families. Representatives from the professionals have been 

interviewed with a semi structured interview manual. 

 

The result showed that professionals have various opinions how siblings are affected by the family 

situation. Mutually, none of the professionals meet the siblings to listen to their view, instead they 

listen to the parents for information. The children´s convention is therefore not lived up to by the 

organizations. Our result shows an absence of a child´s perspective in the professionals work with 

siblings to children with a disability. 
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Förord 

 

Vi vill tacka alla som deltagit i våra intervjuer. Våra intentioner har aldrig varit att kritisera någon 

yrkesverksam utan tanken har varit att se hur arbetet med syskon är utformat. De  yrkesgrupper som 

vi valt att intervjuat är de som har den första kontakten med familjen, därför ansåg vi att just dessa 

var lämpliga att kontakta. Vi ville se vad som kan begränsa de professionella och vad som kan ge 

dem stöd i deras arbete. Alla intervjupersoner vi träffat har visat engagemang för sitt yrke och alla 

har tagit emot våra frågor öppet och lyhört. Vi förstår att det inte är lätt att avsätta tider för 

intervjuer. Därför vill vi tacka er för er tid, ert engagemang i vårt arbete och för era väl uppskattade 

tankar, åsikter och reflektioner. Vi vill också passa på att tacka vår handledare Ulf Drugge som varit 

ett stort stöd i arbetsprocessen, både genom engagemang och goda kommentarer. 
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1 Inledning 
 

Att vara syskon, vad innebär det egentligen? Innebär det att vara en förebild för sin yngre bror eller 

syster? Att vara den som följer och lär av sin äldre? Innebär det att ha en person nära sig som man 

alltid kan lita på och få stöd av? Att ha eller att vara ett syskon innebär förmodligen allt detta, delar 

av det eller ännu mer. Men vad händer när syskonet får en annan roll i familjen? När relationen 

övergår från en lekkamrat till att få en ansvarstyngd relation. Hur mycket ansvar är rimligt att ha för 

sitt syskon? Syskon till barn med funktionsnedsättning får i vissa fall automatiskt ett större ansvar 

för sin bror eller syster. Vi som uppsatsförfattare har egna erfarenheter av att vara syskon till ett 

barn i behov av extra stöd. Egenskaper vi sett anammats hos oss är bland annat ett ansvarsbehov, ett 

behov som kunnat leda till känslan att inte räcka till om det inte tillfredsställs. Att prioritera andra i 

första hand före oss själva är likväl en egenskap vi båda upptäckt att vi har, en egenskap som vi som 

syskon utvecklat då det är något som alltid kommit naturligt till följd av den specifika 

familjesituationen. 

För barn med funktionsnedsättningar finns flera insatser som de kan få stöd av och som hjälper dem 

hantera konsekvenserna av en funktionsnedsättning. Likaså blir föräldrar till dessa barn i möten 

med olika myndigheter sedda, uppmärksammade och stöttade vidare till olika former av stöd och 

hjälp. Däremot är insatserna till syskon färre och syskonens situation uppmärksammas heller inte i 

samma utsträckning. Detta anser vi är ett viktigt ämne att diskutera då vi har sett att vi inte är de 

enda som har upplevt denna känsla av utanförskap. Vi har upplevt att det framför allt är föräldrarna 

och barnet med funktionsnedsättningen som deltagit på möten med socialtjänst och andra 

verksamheter som familjen kommer i kontakt med, medan vi som syskon lämnas utanför. Våra 

erfarenheter är att vi antingen fått vänta i väntrummet eller fått stanna hemma utan att få veta vad 

som händer eller vad det pratas om. När syskonen utlämnas från informationen upplever vi det som 

att vi som syskon inte blir involverade i arbetet, trots att det även gäller oss. 

Vi tror att det är viktigt att alla i familjen ska erbjudas stöd, inte enbart en gång utan kontinuerligt. 

Just då var vi omedvetna om vilket stöd som fanns men nu senare kan vi känna att stödet hade varit 

nödvändigt, inte bara vid de jobbigare perioderna, utan även vid de bättre för att få perspektiv på 

hela situationen. Att alltid behöva känna ett accepterande för situationen utan att veta varför är både 

svårt och frustrerande. 

Vi är medvetna om att våra egna erfarenheter och vårt engagemang i frågan kan påverka våra 

diskussioner och framställning av material, men genom att vi hela tiden har detta i åtanke kommer 

vi lägga fram materialet så neutralt som möjligt. En vidare diskussion om detta finns under 

forskningsetiska överväganden. 



 

2 

Vi vill med vår uppsats undersöka hur yrkesgrupper som kommer i kontakt med familjen beskriver 

sitt arbete med syskonen till barn med funktionsnedsättningar, om de har insatser som fokuserar på 

just denna grupp eller hur verksamheterna är upplagda för arbetet med dessa. Att diskutera detta 

anser vi är viktigt för socialt arbete och för framtida forskning för att inte bara ta reda på vikten av 

stöd även till syskonen, utan även för att visa att det är en viktig grupp att arbeta med. Vi tror 

däremot att det inte enbart är gruppen syskon till barn med funktionsnedsättning som är viktig att 

diskutera, utan att se andra som också ofta glöms bort. Att se problemet som ett generellt problem 

som kan appliceras på fler områden än enbart det vi undersöker.  
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2 Problemformulering 
 

Barns rättigheter att få sin egen vilja beaktade i insatser från sociala myndigheter och andra 

offentliga verksamheter har på flera sätt stärkts genom åren. År 1998 introducerades 

barnperspektivet i socialt arbete och nya skrivningar i lagtexten genomfördes för att försäkra att 

barnets bästa alltid skulle eftersträvas. Barnet behov och rättigheter skulle stå i centrum för det 

sociala arbetets insatser (Prop 1996/1997:124). Utredningsinstrumentet BBIC (Barnets Behov I 

Centrum) implementerades under samma period som en konsekvens av att socialtjänsten fått kritik 

för att inte tillräckligt ta hänsyn till barnets vilja och behov i barnavårdsutredningar, utan snarare 

låtit föräldrarna vara utgångspunkt för utredningen istället för barnen. Tanken med barnperspektivet 

och BBIC var därför att hädanefter synliggöra barnet i utredningar och insatser inom socialtjänsten 

(Socialstyrelsen 2006). 

Ett sätt att se på arbetet med barn med funktionshinder är att barnet är den person som mottar 

organisationens insatser och därmed också ska vara utgångspunkt vid arbetet. Mycket talar 

dessutom för detta, bland annat i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 

(LSS) och i Barnkonventionen om barns rättigheter. Dessa ovanstående nämnda lagtexter och 

styrdokument är menade att utgöra viktiga utgångspunkter vid arbete med familjer för att barnet 

hädanefter ska vara huvudperson vid de insatser som erbjuds familjer. I kommuner och landsting 

används idag insatser riktade till familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. Sveriges 

kommuner ska erbjuda insatser till vissa funktionshindrade enligt LSS, tillika ska en 

anhörigstödjare finnas i varje kommun enligt socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) för att ge anhöriga 

information och stöd. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 (HSL) har även landstinget 

insatser i form av verksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen som bedriver ett långsiktigt stöd 

för barn som har en funktionsnedsättning. Vid behov kan insatser till dessa barn även omfatta 

barnets föräldrar, och deras behov av stöd och avlastning och till sist, i vissa fall, även syskon och 

andra i familjens nätverk. 

Ett annat sätt att se på det arbete professionella kan utföra då ett barn har en funktionsnedsättning 

skulle kunna vara ur en systemteoretisk utgångspunkt. Systemteorin innebär kortfattat att insatser 

bör bedrivas ur ett helhetsperspektiv där alla familjemedlemmar tillsammans får stöd och hjälp i den 

situation som råder för familjen. Detta för att alla har en ömsesidig påverkan på varandra (Runfors 

& Wrangsjö, 1984). Med en systemteoretisk utgångspunkt skulle snarare familjen som helhet kunna 

utgöra ”klienten” vid dessa professioners insatser. Enligt lagstiftning är det dock fortfarande barnet 

som är klient och bör kanske ur en rättssäkerhetsaspekt fortsätta att vara det. Däremot skulle det 

regelbundna arbetet som bedrivs runt familjen kunna utföras med en systemteoretisk utgångspunkt. 
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Canary (2008) har i en litteraturstudie över tidigare forskning funnit att syskon mår bättre när de 

inkluderas i interventioner, och på så sätt avhjälpa psykiska problem och stress hos dessa barn. 

Forskningsresultaten visar att tillgängligheten till social support för hela familjen är av stor vikt för 

syskonens välmående, förmåga att hantera det ibland påfrestande familjelivet, samt få möjlighet att 

utveckla goda syskonrelationer. 

Forskning visar att inte bara barn med funktionsnedsättningar påverkas av just detta, utan att hela 

familjens livssituation förändras. Syskonen till barnet med funktionshinder utvecklar exempelvis 

coopingprocesser där egna behov bortprioriteras för att ge företräde åt barnet med 

funktionsnedsättning och föräldrarnas behov (Dellve, Cernerud och Hallberg, 2000). Syskonen 

verkar med utgångspunkt i hur de påverkas av familjesituationen också vara i behov av information, 

stöd och service från de verksamheter familjen med funktionsnedsättning möter. Om man ser 

familjen ur ett systemteoretiskt perspektiv skulle även barnperspektivet kunna komma att vidgas till 

barnet med funktionsnedsättnings syskon. Barnperspektivet innebär som sagt att alla offentliga 

verksamheter ska väga in hur barn påverkas vid insatser och väga in barnets åsikter i sina 

bedömningar (Prop 1996/1997:124). Med en systemteoretisk utgångspunkt påverkas således även 

syskonen av de insatser som riktas till familjen och skulle därmed också omfattas av ett 

barnperspektiv.  

Tidigare forskning som utförts om syskons situation visar på flera gemensamma egenskaper som 

syskon till barn med funktionsnedsättning tenderar att utveckla, samt visar på gemensamma känslor, 

upplevelser och behov som syskonen behöver få tillgodosedda (Dellve, Cernerud & Hallberg, 2000, 

Canary 2008, Seifter Abrams 2009). Tidigare forskning pekar enligt vår mening på en intressant 

paradox, där syskon får en osynlig men samtidigt viktig systembärande roll i familjen. Syskonets 

egna behov underkastas övriga familjemedlemmars för att inte belasta föräldrar och barn med 

funktionsnedsättning ytterligare i den redan ansträngda situationen. Endast de ”kompetenta” sidorna 

av syskonets personlighet får utrymme att synas i familjen. Syskonet får därmed en viktig uppgift i 

familjen, att finnas till hands, hjälpa till och inte vara till besvär, samtidigt som övriga sidor av 

syskonets personlighet och behov inte får utrymme att yttras. Syskonets tillbakadragna roll skulle 

kunna ses som en förutsättning för att föräldrarna ska orka med den redan ansträngda familjebilden. 

Tidigare forskning av syskons upplevelser verkar peka på att ingen uppmärksammar syskonens 

uppoffring av att inte bli sedda utifrån hela sin person. På så sätt menar vi att syskonrollen också 

blir en osynlig roll. Därför, med utgångspunkt i tidigare forskning anser vi att det är relevant att 

studera hur professionella inkluderar, eller exkluderar, syskonet och hans eller hennes upplevelser 

av familjesituationen i arbetet med familjen. 
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Johansson, Carlsson och Sonnander (2010) beskriver att det kan finnas en skillnad i vad en 

professionell beskriver som är en angelägen del av sitt arbete och hur mycket tid och engagemang 

den anställde faktiskt ägnar till denna arbetsuppgift. Karola Dillenburger och hennes 

forskarkollegor (2010) har skrivit att det finns idag en medvetenhet hos professionella om att 

syskon kan påverkas av att växa upp i en familj där ett barn har en funktionsnedsättning. Vi frågar 

oss dock vilka redskap socialarbetare har i sitt arbete för att erbjuda syskon stöd och deltagande vid 

insatser. Styrdokument, socialarbetares egen kunskap och organisationens ramar och arbetsmetoder 

kan tänkas vara faktorer som påverkar vilken hjälp syskon erbjuds och hur socialarbetare beskriver 

att syskon till barn med funktionsnedsättningar bör involveras i arbetet. Med ett generellt 

systemteoretiskt perspektiv och ett barnperspektiv vill vi därför undersöka hur socialarbetare 

beskriver sitt arbete med gruppen syskon till barn med funktionsnedsättningar. 

2.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår undersökning är att utifrån ett barnperspektiv undersöka hur professionella 

inkluderar syskon vid insatser till familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. 

 Hur beskriver professionella (handläggare inom LSS, anhörigstödjare samt kurator på 

habiliteringen) att deras kontakt med syskonen ser ut? 

 Vilka argument förs av de professionella angående insatser åt olika familjemedlemmar? 

 Till vilken grad inkluderas syskonen i ett barnperspektiv av de professionella i deras 

arbetsrutiner? 
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3 Tidigare forskning 
 

Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning. Avsnitten 3.1 och 3.2 behandlar hur syskon 

påverkas av att ha en syster eller bror med funktionsnedsättning. Dessa teman är kopplade till våra 

frågeställningar på så sätt att de först belyser hur syskonens situation ser ut och därmed belyser de 

argument för varför syskon har ett behov av kontakt med professionella. I avsnitt 3.3 och 3.4 

behandlas hur de professionellas arbetssituation ser ut med familjer där ett barn har en 

funktionsnedsättning. Våra frågeställningar söker svar på hur de professionella beskriver sin kontakt 

med syskon och argumenterar för hur insatser bedrivs. Gemensamt utgör samtliga teman därmed en 

kunskapsbakgrund om vad forskningen säger är viktiga utgångspunkter vid arbete med familjer där 

ett barn har en funktionsnedsättning.  

 

3.1 Syskonrollen 

 
Lotta Dellve, Lars Cernerud och Lillemor Hallberg (2000) har i en svensk studie genomfört 

intervjuer med syfte att undersöka hur systrar till pojkar med Downs syndrom eller Aspergers 

syndrom hanterar sin livssituation i sina familjer. Dellve, Cernerud och Hallberg har fokuserat på 

syskonens coopingprocesser, alltså kognitiva och beteendemässiga försök att hantera psykisk stress. 

Forskarnas analys visar att syskonen i deras studie hamnar i ett dilemma mellan att försöka 

tillgodose sina föräldrars förväntningar, sina egna behov och mål, samt att tillgodose och anpassa 

sig efter behov som barnet med funktionsnedsättning har. Främst hanterar syskonen 

familjesituationen utifrån en familjeorienterad- eller syskonorienterad coopingprocess. Att sätta sig 

själv och egna behov i centrum är alltså ovanligt bland dessa barn. Syskonens fokus låg istället på 

att upprätthålla en balans i familjen genom att undvika konflikter och underlätta föräldrarnas 

arbetsbörda genom att själva ta en föräldraroll eller att inte vara till besvär. Syskon som anammade 

dessa strategier upplevde även att barnet med funktionsnedsättning hindrade dem från att uppnå 

egna mål och upprätta normala sociala relationer till vänner. 

 

I en amerikansk studie av Madeleine Seifter Abrams (2009) styrks även detta. Hon har funnit 

gemensamma personliga egenskaper, eller rollfunktioner i familjen som syskon tenderar att 

utveckla. Enligt Seifter Abrams studier framkommer syskonen ofta som högfungerande, 

målmedvetna och självständiga individer som tar ett stort eget ansvar. I intervjuerna framkommer 

det att syskonen upplever att eventuella problem eller egen dysfunktion och smärta verkar glömmas 

bort eller förbli osynliga för föräldrar och omgivning. Likaså har Rebecca Giallo, Susana Gavida-

Payne, Belinda Minett och Aparna Kapoor (2012) i en australiensk studie hävdat att syskon till 

dessa barn kan klassificeras som en riskgrupp för emotionella beteendemässiga problem. Kristina 
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Jarkman (1996) skriver även hon i sin avhandling att de föräldrar hon intervjuat har visat en oro för 

syskonen, då de menar att syskonen tar mycket ansvar för sin syster eller bror med 

funktionsnedsättning. 

I motsats till ovanstående forskares resultat redovisar Laura Kaminsky & Deborah Dewey (2001) i 

en kanadensisk studie resultat av goda syskonrelationer. I författarnas analys verkar 

syskonrelationen utgöras av mindre konflikter och tävlingsinriktning, mer tillgivenhet och mer 

beundran till barnet med funktionsnedsättning. Resultatet skulle kunna peka på att syskon till barn 

med funktionsnedsättningar har bättre syskonrelationer än andra barn. Kaminskys och Deweys 

resultat skulle dock också kunna förklaras i relation till Dellves, Cerneruds och Hallbergs (2000) 

analys om hur syskon utvecklar copingprocesser för att hantera den försvårade familjesituationen. 

Kanske kan den bristande känslan av tävlan om föräldrars uppmärksamhet och den ”extra” goda 

relationen bero på att syskonet redan avsagt sig en framträdande roll inom familjen. Barnet med 

funktionsnedsättning kräver mer av föräldrarnas uppmärksamhet varpå syskonet drar sig undan för 

att undvika konflikt. Syskonets fokus tenderar istället att ligga på hela familjens bästa. Seifter 

Abrams resultat om att syskonen till barn med funktionsnedsättning mognar i förtid kan också vara 

en tänkbar förklaring till en annorlunda syn på syskonskapet. Syskonet får en större förståelse för de 

behov som barnet med funktionsnedsättning har. Kaminsky och Deweys resultat ger dock en viktig 

indikator på att syskonrelationen inte bara innebär problem utan också tillför positiva saker i 

syskonens liv. På liknande sätt har till exempel Dellve, Cernerud och Hallberg, liksom Seifter 

Abrams, visat att syskon till barn med funktionsnedsättning utvecklar hög empatisk förmåga i 

samspel med andra människor. 

3.2 Att vara medberoende 

 
Efter vår genomgång av tidigare forskning om syskonens situation i familjer där ett barn har en 

funktionsnedsättning vill vi överföra ett begrepp från missbruksforskning som vi tycker är 

användbart för att ytterligare belysa syskonets situation, begreppet medberoende. 

 

Att vara medberoende är ett begrepp som har sin tillhörighet från missbruksforskning och innebär 

kort sammanfattat att anhöriga till en person med missbruksproblem anpassar sitt beteende efter 

denna och utvecklar egenskaper som balanserar relationen mellan anhörig och personen med 

missbruk. Den anhörigas självuppoffringar och hur denne anpassar sitt beteende blir således en av 

flera förutsättningar som möjliggör för personen med missbruk att fortsätta med sitt destruktiva 

beteende (Iverus 2008). 
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Begreppet har dock på senare tid vidgats till att även kunna innefatta andra relationer och 

omständigheter. Begreppet medberoende har exempelvis även använts vid undersökningar av hur 

familjemedlemmar i dysfunktionella familjer kan påverkas av familjesituationen. Medberoende kan 

bland annat uppkomma hos barn i familjer med en repressiv familjeatmosfär med brist på 

kommunikation, stöd och bekräftelse (Cullen, Carr 1999). Egenskaper en medberoende utvecklar är 

bland annat att personen försummar sina egna behov, utvecklar en tolerans för oacceptabelt 

beteende, kan känna skuld över egna känslor av exempelvis ilska och att personen ofta oroar sig 

mycket (Cooper 1995). 

Alla dessa ovanstående egenskaper har även uttrycks i forskning om egenskaper som syskon till 

barn med funktionsnedsättning tenderar att utveckla. Vi vill inte hävda att syskonens medberoende 

på något sätt skulle förvärra barnet med funktionsnedsättningens problem så som begreppet kan 

förklaras i förhållande till missbruk. Forskning har dock, som vi tidigare skrivit, visat att familjer 

där ett barn har en funktionsnedsättning är utsatta för mycket stress, vilket kan leda till att syskonets 

behov av bekräftelse och uppmärksamhet kan vara tvunget att komma i andra hand. Vi menar därför 

att syskonen på så sätt blir ”medberoende” till barnets funktionsnedsättning. Egenskapen att 

negligera sina egna behov blir således ett sätt för syskonet att hjälpa familjen och sitt syskon med 

funktionsnedsättning till en så bra, stabil och balanserad familjesituation och relation som möjligt. 

I nästkommande avsnitt kommer en redogörelse för hur de professionella arbetar med familjer där 

ett barn har en funktionsnedsättning. Om syskonen blir ”medberoende” barnets 

funktionsnedsättning är det relevant att också försöka belysa vad forskning säger om de 

professionellas arbetsrutiner för denna grupp.  

3.3 Organiseringen av service till familjer där ett barn har en 

funktionsnedsättning 
 

Monica Larsson (1999) diskuterar i artikeln ”Organising habilitation services: team structures and 

family participation” hur stöd och service till familjer där ett barn har en funktionsnedsättning kan 

utföras på många olika sätt och att det ofta är olika verksamheter och professioner inblandade i 

dessa insatser. Larsson beskriver hur en familjeorienterad modell, där hela familjen bör få vara 

delaktiga i beslut rörande interventioner, förespråkas mer och mer av både riktlinjer inom dessa 

verksamheter och forskning. 

Den service som riktas till familjer där ett barn har en funktionsnedsättning ges ofta av 

multiprofessionella team från en eller flera myndigheter eller verksamheter. Larsson för ett 

resonemang utifrån tidigare forskning om att en risk som detta kan medföra är att stödet till 

familjerna därmed fragmenteras då kommunikationen mellan dessa instanser kan bli bristfällig och 
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påverka servicen negativt. Larsson skriver att teamen antigen kan organiseras inom enbart en 

verksamhet, eller så kan hjälpinsatserna från flera team organiseras tillsammans, vilket hon kallar 

för ”multi-agency”. I Larssons studie fann hon att den service som ges då insatserna är organiserade 

utifrån ett multi-agency-koncept skapar större möjligheter för att hela familjen ska integreras i 

interventioner och kunna utöva inflytande över dessa. Att alla instanser som har kontakt med 

familjen har en dialog och samverkar med varandra påverkar alltså kvalitén på det slutgiltiga 

resultatet alla insatser har för familjen. 

3.4 Ett familjeorienterat förhållningssätt  
 

I flera vetenskapliga studier (Granat, Lagander & Börjesson, 2002, Davis & Gavidia-Payne 2009, 

Karlsson, Björck-Åkesson & Granlund, 2008) under de senaste åren har forskare förespråkat ett 

familjeorineterat förhållningssätt vid insatser till familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. 

Samtliga studier som framhåller detta familjeorienterade förhållningssätt hänvisar dock endast till 

föräldrar och barn med funktionsnedsättning och exkluderar således syskon i det familjeorienterade 

förhållningssättet och dess rätt till delaktighet i insatser.  

Heather Canary (2008) har genomfört en litteraturstudie med en forskningsöversikt från år 1996 till 

2005, som på olika sätt avhandlar stöd till familjer med barn med funktionsnedsättningar. Canarys 

studie visar att den forskning som gjorts i ämnet mestadels berör stöd till föräldrar. Forskning 

angående stödåtgärder för syskon behandlas förvisso i Canarys studie, men kortfattat. Endast med 

referenser till sex genomförda studier. Canary visar dock att den tidigare forskningen genomgående 

uppvisar resultat på att interventioner fungerar bättre när hela familjen involveras och inte bara 

barnet med funktionsnedsättning. Syskon mår bättre när de inkluderas i interventioner och på så sätt 

kan psykiska problem och stress avhjälpas hos dessa barn. Forskningsresultaten visar att 

tillgängligheten till socialt stöd till hela familjen är av stor vikt för syskonens välmående, förmåga 

att hantera det ibland påfrestande familjelivet, samt få möjlighet att utveckla goda syskonrelationer. 

Canary föreslår därför ett systemteoretiskt angreppssätt för framtida forskning om familjer med 

barn med funktionsnedsättning. 

Seifter Abrams (2009) hävdar i motsats till Canarys resonemang att professionella dessvärre inte 

bjuder in syskon till möten som rör familjen eller ens frågar föräldrarna om syskonens situation. 

Dillenburger, Keenan, Doherty, Byrne & Gallagher (2010) visar däremot resultat för att 

professionella funderar över syskons situation i familjen. Både föräldrar och professionella i deras 

studie funderade på om syskonen kände sig försummade och orättvist behandlade. De 

professionella fokuserade mer på syskonens känslighet, känslor av skuld och rädsla, medan 

föräldrarnas oro snarare fokuserade på syskonens känslor av förpliktelse och ansvar. Monica B. 
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Johansson, Marianne Carlsson och Karin Sonnander (2010) har i en studie i svensk kontext visat att 

det kan finnas en skillnad i vad en professionell beskriver som en viktig och angelägen del av sitt 

arbete, jämfört med vad den anställde faktiskt sedan gör. Vi hävdar utifrån vår forskningsöversikt att 

det verkar finnas en medvetenhet hos professionella om att syskon kan påverkas av att växa upp i en 

familj där ett barn har en funktionsnedsättning. Vår forskningsöversikt verkar dock tyda på att 

syskonen trots detta generellt inte inkluderas vid insatser när professionella gör anspråk på ett 

familjeorienterat angreppssätt i sitt arbete. 

Stödgrupper till syskon är ett forum där syskon kan få stöd. Derbra Labato och Barbara T. Kao 

(2002) hävdar i sin amerikanska studie att stödgrupper till syskon bör ske ur ett familjeorienterat 

förhållningssätt där även föräldrar involveras i insatsen då familjen är den främsta kontexten för 

syskonet att förstå och anpassa sig efter barnet med funktionsnedsättning. En fransk studie av 

Régine Scelles, Evelyne Bouteyre, Clémence Dayan och Ingrid Picon (2012) behandlar fördelar och 

nackdelar med stödgrupper för syskon till barn med funktionsnedsättningar. Scelles, Bouteyre, 

Dayan och Picon fann bland annat att syskon ofta uppskattar information och samtal med andra 

barn i samma situation som de själva mer än att samtala med vuxna. Genom att träffa andra i 

samma situation kände sig syskonen mer bekväma med att släppa det eget tagna ansvar de hade 

inom familjen. Nackdelar kan dock vara att vissa barn lever under omständigheter så svåra att en 

stödgrupp istället fungerar kontraproduktivt då barnet inte är moget för det, samt att forumet inte är 

rätt plats för barnet att lyfta sina känslor om de omständigheter som råder inom familjen. 

3.5 Sammanfattning av den tidigare forskningen 
 

Vår forskningsöversikt har visat att syskon till barn med funktionsnedsättningar till stor del 

påverkas av den familjesituation som råder. Syskonen utvecklar egenskaper av att sätta sina egna 

behov och känslor i andra hand i förhållande till övriga familjemedlemmar och kan vara en 

riskgrupp för emotionella beteendemässiga problem. Syskonens situation och egenskaper går 

exempelvis att likställa med dem en ”medberoende” person utvecklar, vilket pekar på att barnets 

funktionsnedsättning påverkar även de andra barnen i familjen till stor del. Forskning visar att 

syskon också upplever att deras egna behov glöms bort eller förblir osynlig för omgivningen. 

Den forskning som finns om de professionellas arbetssituation med denna grupp verkar bekräfta 

syskonens upplevelser. Forskning om hur professionella inkluderar syskon i insatser är inte 

omfattade. Inom habilitering förespråkar forskare exempelvis ett familjeorienterat förhållningssätt, 

men hänvisar då endast till föräldrar och barn med funktionsnedsättning. Den forskning som finns 

visar dock att syskon mår bättre när de inkluderas vid insatser och att psykisk stress därmed kan 

avhjälpas. Forskning pekar också på att det kan finnas en medvetenhet hos professionella om att 
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syskon påverkas av familjesituationen. Samtidigt säger forskning att bara för att en professionell 

beskriver ett arbetsområde som viktigt behöver de inte ägna så stor del av sin arbetstid till detta. Vår 

undersökning vill belysa hur professionella som möter dessa barn inkluderar syskonen vid insatser, 

då forskning visat att de har ett tydligt behov av det. Den tidigare forskningen pekar också på att 

dessa barn ofta glöms bort vid insatser men tar inte upp vilka argument de professionella har 

gällande vilka arbetsuppgifter de utför.  
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4 Styrdokument och lagstiftning  
 

Nedan följer en redogörelse för de styrdokument och lagstiftningar som är aktuella vid arbete med 

familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. 

4.1 Lagstiftning 
 

Stöd till familjer där ett barn har en funktionsnedsättning är spritt mellan tre lagstiftningar: 

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL). Stödet är även spritt mellan kommun (SoL och LSS) och landsting 

(HSL). 

I SoL 5:10 finns en paragraf om kommunens skyldighet att erbjuda anhörigstöd. Hur detta 

anhörigstöd ska utformas finns det dock få kriterier för. Generellt beviljas insatser och bistånd enligt 

SoL för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå, en slags grundnivå i levnadsstandard. 

Insatser kan också nekas den enskilde om de kan bli tillgodosedda på annat sätt. I LSS ska främst 

brukaren men även familjen till ett barn med funktionsnedsättning tillförsäkras goda levnadsvillkor, 

dock finns ingen paragraf om stödinsats inriktad enbart till de anhöriga. Anhöriga förväntas uppnå 

goda levnadsvillkor genom att då och då få avlösning från sitt omsorgsansvar. Stöd till anhöriga är 

också riktat till familjer av HSL inom barn och ungdomshabiliteringen. Där ska föräldrar och 

syskon kunna få hjälp i form av råd eller stöd av yrkesverksamma. Utifrån lagstiftning och 

socialstyrelsens rekommendationer tolkar vi dock att varje instans dessa lagstiftningar riktar sig till 

har ett ansvar för barnet med funktionsnedsättningens familj och då också barnets syskon, detta 

utifrån ett barnperspektiv. Hur detta arbete ska bedrivas i praxis är dock relativt oklart och det är 

något vi återkommer till i nedanstående avsnitt.  

4.2 Barnperspektivet 
 

År 1989 ratificerade Sverige FN:s konvention för barns rättigheter, även kallad Barnkonventionen. 

Barnkonventionen beskriver barns behov och mänskliga rättigheter. Alla offentliga myndigheter och 

organisationer i Sverige är förpliktade att arbeta efter barnkonventionen, både vid arbete med barn 

och i sammanhang som på olika sätt rör barn. Sverige har även implementerat barnkonventionen 

genom att ändra lagtexten så att delar av barnkonventionens fyra övergripande artiklar har 

lagstadgat stöd att följas (Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten: Socialstyrelsen, 

2012, prop. 1996/97: 124, prop. 1997/98:182). Huvudprinciperna i barnkonventionen utgår från 

artikel 2, 3, 6 och 12. Kort sammanfattat innebär de att alla barn har samma rättigheter, barnets 

bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barnet samt att varje barn har rätt 
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att utrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Artiklarnas 

innehåll framkommer bland annat i SoL 1:2, SoL 3:5 och LSS 6a§. 

Regeringen har i publikationen 2007/08:111 fastställt två definitioner av begreppet barnperspektiv. 

Ett barnperspektiv innebär att verksamma alltid överlägger om ett barn kommer att påverkas av ett 

beslut eller insats. Ett barnrättsperspektiv innebär att verksamma ska tillämpa barnkonventionen när 

ett barn kan komma att påverkas av ett beslut eller en åtgärd. När vi syftar på ett barnperspektiv är 

det en kombination av ovanstående begrepp vi hänvisar till. Med ett barnperspektiv menar vi alltså 

att de professionella tar sig tid att höra barnets egna åsikter vid beslut som barnet kan komma att 

påverkas av eller vid insatser som är riktade till dem eller familjen. Att de professionella frågar 

barnet hur den mår och hur den påverkas av den situation som råder.  

4.3 LSS-handläggning 
 

Socialstyrelsen publicerade 2009 dokumentet ”Barnperspektiv i LSS-handläggning - En förstudie 

med fokus på arbetssätt och utvecklingsbehov” som ska ge en överskådlig bild över hur 

barnperspektivet integreras av biståndshandläggare inom LSS. En aspekt som framkommer i 

publikationen är att handläggare har som mål att se till barnet med funktionsnedsättnings bästa vid 

möten med familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. Ett dilemma de dock upplever att de 

hamnar i är att kunna tillgodose detta och samtidigt arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, med 

avvägning för övriga familjemedlemmar så som föräldrar och syskon. 

Tre år senare, år 2012, publiceras en cirka 300 sidor lång publikation av Socialstyrelsen: ”Stöd till 

barn och unga med funktionsnedsättning - Handbok för rättstillämpning inom LLS” och kom som 

vägledning till biståndsbedömares arbete. I denna omfattande publikation nämns syskonen till barn 

med funktionsnedsättningar endast med några meningar. När de däremot nämns är budskapet 

tydligt. Socialstyrelsen (2012) skriver att insatser till familjer där ett barn har en 

funktionsnedsättning ska ses ur ett helhetsperspektiv och att hänsyn ska tas till barnets 

familjeförhållanden. Socialstyrelsen klargör att barnets behov bör ses utefter den familjekontext 

barnet med funktionsnedsättning lever i så att även övriga familjemedlemmar, så som syskon, 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska på så sätt minska följderna av 

funktionsnedsättningen och ge familjen möjlighet att leva som andra familjer där en familjemedlem 

inte har en funktionsnedsättning.  

Socialstyrelsen rekommenderar handläggare att bedriva utredningar både utifrån den mer 

avgränsade lagstiftningen LSS och den mer övergripande lagstiftningen SoL, för att på så sätt hitta 

ytterligare möjligheter att hjälpa en familj. Dock verkar socialstyrelsen i sina uttalanden om hur 

familjens behov ska kartläggas exkludera syskonen från att vara en potentiell medlem vid mötet 
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med LSS-handläggaren. Socialstyrelsen (2012:72) skriver att ”Då blir LSS-handläggarens första 

möte med barnet och dess vårdnadshavare mer fokuserat på att ge information samt att ta reda på 

och få en förståelse för familjens och barnets behov”. Detta blir motsägelsefullt utifrån 

barnkonventionens 12 artikel att ett barn har rätt att göra sin röst hörd i en situation som rör denne. 

Frågan är hur socialstyrelsen menar i sitt uttalande att en handläggare kan få en förståelse för 

familjens behov genom att endast möta vårdnadshavare och barnet, och inte eventuella övriga 

familjemedlemmar som exempelvis syskon. Trots publikationen från 2009 där handläggare 

beskrivit dilemmat för hur de ska agera när de möter och bedömer behov hos en familj ger 

socialstyrelsen i sin publikation från 2012 fortfarande ingen information om hur handläggarna ska 

göra detta. I publikationen från socialstyrelsen om Barnperspektiv i LSS-handläggning 2009 

förespråkas behovet, men tas inte upp i den nyare publikationen. Publikationen ger alltså 

fortfarande ingen vägledning för handläggare över hur de ska hantera dilemmat mellan barnets och 

övriga familjemedlemmars behov i situationen som råder till följd av barnets funktionsnedsättning. 

4.4 Barn och ungdomshabiliteringen 
 

Det har varit svårt att hitta styrdokument över hur barn och ungdomshabiliteringen bör arbeta, 

liknande dem vi hittat på socialstyrelsen om LSS-handläggning och anhörigstöd. Det behöver inte 

betyda att dessa inte finns, men ingen av våra sökningar har visat något resultat. Därför har vi valt 

att utgå från habiliteringens egna broschyrer och information på deras hemsida över vad deras 

huvudsakliga uppdrag är, vilka lagstiftningar de utgår ifrån och vilken hjälp familjen kan förvänta 

sig av dem. 

På Kalmar landstings hemsida finns tre broschyrer som beskriver barn och ungdomshabiliteringens 

arbete i kommunerna i vårt urval. Broschyrerna heter ”Habiliteringsfolder”, ”Habiliteringsplan” och 

”Utvärdering av måluppfyllelse”. Broschyren ”Habiliteringsfolder” beskriver att när en ett barn får 

kontakt med habiliteringen är det via remiss från läkare. Målsättningen är att insatserna ska bedrivas 

av flera professioner samtidigt. Detta för att ge ett samlat stöd med möjlighet till en långvarig 

kontakt för att minska de situationer där personen begränsas av sin funktionsnedsättning. 

Broschyren beskriver även kortfattat vilka personer som omfattas av lagstiftningen LSS och ger 

information om att även anhöriga till personer som omfattas av LSS har rätt till råd och stöd för att 

få hjälp i vardagen med personen som har en funktionsnedsättning. 

Broschyren ”Habiliteringsplan” tar upp att vid kontakt med habiliteringen görs alltid en 

habiliteringsplan över hur habiliteringen ska arbeta med barnet och familjen den närmsta tiden 

framöver. Överenskommelser görs för hur arbetet ska se ut och ger enligt broschyren familjen 

möjlighet till delaktighet då barnets och familjens behov ska vara vägledande för det fortsatta 
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arbetet ska se ut. I den tredje broschyren ”Utvärdering av habiliteringsplan” finns den blankett 

habiliteringen använder då de genomför en utvärdering av hur arbetet efter habiliteringsplanen gått. 

Det är värt att uppmärksamma att stöd till syskon, eller en integrering av syskon i insatser inte 

nämns eller behandlas i landstingets information till familjer. Detta behöver inte betyda att syskon 

inte inkluderas vid insatser, men vid den första informationen familjer får om det stöd habiliteringen 

kan erbjuda informeras inte familjen om det eventuellt kan finnas hjälp att få även till syskon.  

4.5 Anhörigstöd 
 

Socialstyrelen (2012) uppmanar handläggare att bedriva utredning både utifrån LSS och SoL för att 

hitta ytterligare möjligheter att hjälpa en familj. Dock nämns inte möjligheten att ge 

familjemedlemmar information om att de bör kunna få hjälp av kommunens anhörigstöd som är en 

insats som tillkom i SoL 2009. Socialstyrelsen (2009) har i publikationen ”Fokus på anhöriga – stöd 

till anhöriga till personer under 65 år” på sin hemsida uppmuntrat att kommunen ska ge bland annat 

LSS-handläggare, socialsekreterare och biståndsbedömare information om att det finns insatser att 

få som anhörig enligt SoL och att lagstiftningen skärpts för att ge dessa anhöriga bättre 

förutsättningar. Socialstyrelsen skriver att kommunen dessutom ska samordna nätverk mellan 

sjukvården och socialtjänsten för att på så sätt tillgodose de anhörigas behov. Som förslag för hur 

detta anhörigstöd kan komma att byggas upp ger socialstyrelsen exempel på att anhörigstödet för 

yngre personer skulle kunna anordnas på liknande vis som det idag gör för anhöriga till äldre 

personer. 

4.6 Sammanfattande slutsatser av styrdokument och lagstiftning 
 

Stöd till familjer kan erbjudas både efter SoL, LSS och HSL. Utifrån ett barnperspektiv ska alla 

barn som är föremål för en insats av professionella inom socialt arbete få sina åsikter beaktade. 

Styrdokument från socialstyrelsen ger dock inga direktiv för att eller hur detta ska ske vid LSS-

handläggning. Inte mer än att vid beslut om insatser så ska samtliga familjemedlemmar uppnå goda 

levnadsvillkor. I socialstyrelsens rekommendation verkar det räcka att handläggaren inhämtar 

information från föräldrar för att göra sig en bild av hur behoven ser ut. Utifrån Kalmar landstings 

information på sin hemsida tas heller inte syskons situation upp och familjen informeras därmed 

inte heller om tänkbara insatser för denna grupp. Socialstyrelsen har också riktat styrdokument till 

kommuner om att det sedan 2009 ska finnas en anhörigstödjare i varje kommun till yngre anhöriga 

och att kommunen ska informera handläggare inom SoL och LSS att de ska ge information till sina 

klienter om detta. 
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5 Teori  
 

Nedan följer en redogörelse för våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att använda oss av den 

generella systemteorin samt Shiers modell om barns delaktighet. Dessa användes senare för att 

analysera våra resultat. 

 

5.1 Generell systemteori 
 

Att ha ett systemteoretiskt perspektiv i arbete med familjer är vanligt inom flera inriktningar i 

familjeterapi (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg, 2010, Schjodth & Egeland, 1994). 

Systemteori i sig kan ha olika inriktningar men den vi valt att använda oss av är inspirerad av 

”Generell systemteori” då den är användbar när systemteori ska appliceras på systemet familjen. 

Eftersom denna systemteoretiska inriktning är inriktad på hur system påverkas och förändras utifrån 

flera aspekter, tycker vi att även detta är en anledning att använda oss av denna teori vid analysen av 

vårt material. Den lämpar sig bra för att åskådliggöra hur familjen kan ses ur ett systemteoretiskt 

perspektiv. Generell systemteori behöver dock inte enbart appliceras på just familjen utan kan 

användas för att analysera alla möjliga typer av system (Walrond-Skinner, 1977). Nedan kommer 

den generella systemteorin förklaras utifrån hur den kan appliceras på just familjen. 

Vid systemteori och således generell systemteori är det viktigt att hela tiden tänka ur ett 

helhetsperspektiv (Runfors, Wrangsjö 1984, Walrond-Skinner, 1977). En förklaring till ett problem 

ska till stor del finnas i de relationer människor har till varandra och inte enbart i en individs 

individuella egenskaper (Lundsbye, et al., 2010), alltså hur systemets beståndsdelar förhåller sig till 

varandra (Walrond-Skinner, 1977). Helheten är i den generella systemteorin något mer än de olika 

delarna sammanslaget. Helheten bildar en egen kärna. För att nå framgång vid behandling av 

systemet är det därför viktigt att avgöra var systemets gräns till andra system och subsystem börjar. 

Om en familjebehandlare inte gör detta finns risken att behandling ändå inte hjälper familjen som 

helhet, utan bara delar av familjesystemet (Walrond-Skinner, 1977). 

Detta kan i mera allmänna förklaringar av systemteori benämnas med begreppet koherens, alltså att 

systemets alla delar är beroende utav varandra och därmed tillsammans skapar helheten (Runfors, 

Wrangsjö, 1984). Förklaring till problemet ska också ses ur flera olika aspekter. En individ ingår i 

flera olika system. Personen är själv ett system – dennes fysiska kropp. Den ingår i sitt privatliv i 

systemet familjen. Sedan ingår också individen i en rad andra system – till exempel fritids, skola, 

fritidsintressen, kompisrelationer med mera. Alla dessa system påverkar individen. Det som händer 

inom exempelvis skolan påverkar i sin tur hur personen beter sig inom andra system som personen 

ingår i, exempelvis i hemmet. Det påverkar också hur personen mår och hur personen utvecklas till 
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den individ den är (Spronck & Compernolle, 1997). Det skulle kunna liknas vid en spiral där det 

som händer inom ett system hela tiden påverkar ett annat system och de människor som ingår i 

dessa system. Dessa människor påverkar i sin tur andra och så vidare. På så sätt blir därmed 

relationerna en viktig utgångspunkt i den generella systemteorin (Lundsbye, et al., 2010). 

Ett huvuddrag inom den generella systemteorin är alltså att familjen bör ses ur ett helhetsperspektiv. 

Alla inbördes relationer inom familjen påverkar varandra. Ett problem som en familjemedlem har 

kan inte behandlas separat utan bör istället ses till familjesystemets sammanhang. Ett annat 

huvuddrag inom den generella systemteorin är att system alltid strävar efter balans. Ofta liknas detta 

vid en termostatfunktion där familjemedlemmar anpassar sitt beteende efter varandra. 

Familjesystemet vill hela tiden nå en slags jämvikt och fungera trots problematiken som råder 

(Walrond-Skinner, 1977). Denna anpassning för att uppnå balans kan ske på flera sätt. 

Regler för hur ett system ska upprätthållas finns inom alla slags system för att försäkra att systemet 

inte faller samman. Dessa regler kan både vara uttalade och outtalade. Individerna inom systemet 

anpassar sig automatiskt efter dessa regler och behöver inte alltid medvetet reflektera över varför de 

gör som de gör. Normerna som råder har en stark inverkan på individen och för att inte hamna 

utanför systemet anpassar sig personen ofta automatiskt till dem. På så sätt kan en person formas 

och anpassa sitt beteende efter andra familjemedlemmar utan att reflektera över att den gör detta 

(Lundsbye, et al., 2010). 

Hur stor tolerans en familj har för olika beteenden kan variera. Hur stor toleransen är beror på vilka 

regler som familjen ”bestämt” ska råda inom just sin familj. Familjen kan också ha olika regler och 

därmed olika toleransnivå för olika familjemedlemmar. Bryter en familjemedlem mot ”en regel” 

kan också sanktioner komma att riktas mot denna person (Lundsbye, et al., 2010). Detta kan tänkas 

vara verklighet i familjer där ett barn har en funktionsnedsättning då barnet med 

funktionsnedsättning till följd av sin problematik har särskilda behov eller beteenden som familjen 

kan komma att behöva rätta sig efter. De beteenden som accepteras för barnet med 

funktionsnedsättning skulle eventuellt kunna innebära sanktioner för dennes syskon om denne 

utövade samma beteende. Det systemteoretiska resonemanget om att regler och normer oreflekterat 

kan införlivas i en individ skulle för syskonet kunna innebära att denne automatiskt anpassar sig 

efter de omständigheter och regler som familjen har skapat för att ha en fungerande vardag med 

barnet med en funktionsnedsättning. Syskonet anpassar sitt beteende då de egenskaper hos syskonet 

som hjälper till att skapa balans i familjesystemet, så som att ha en tillbakadragen men 

ansvarstagande roll, premieras framför andra sidor av syskonets personlighet. 
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Olika beteenden från en familjemedlem brukar alltså följas av reaktioner från övriga 

familjemedlemmar. Familjens reaktioner påverkar därmed hur en individ sedan beter sig och hur 

denne utvecklas (Lundsbye, et al., 2010). En individ kan också utvecklas och anpassa sitt beteende 

som en reaktion på andra familjemedlemmars konflikter eller problem. Personen kan så att säga bli 

”symptombärare” för andra familjemedlemmars beteende eller konflikter (Runfors & Wrangsjö, 

1984). Ett exempel på detta skulle kunna vara att en dotter i en familj utvecklar psykisk sjukdom 

som till exempel agorafobi som en reaktion på en konflikt mellan hennes föräldrar. För att 

familjesystemet inte ska falla samman har barnet därmed genom sina problem med sin fobi flyttat 

föräldrarnas fokus från deras egen konflikt och därmed har familjen återigen nått en balans eller en 

slags jämvikt att vila på (Walrond-Skinner, 1977). 

Forskning har visat att syskon till barn med funktionsnedsättningar utvecklar liknande egenskaper 

och får liknande roller eller funktioner inom sina respektive familjer (Seifter Abrams, 2009). 

Forskning om stödgrupper till syskon har visat att syskon som får träffa andra syskon lär sig att hitta 

strategier för att inte längre ta så stort ansvar för barnet med funktionsnedsättning utan också bejaka 

sina egna behov (Scelles, Bouteyre, Dayan & Picon, 2012). Ur ett generellt systemteoretiskt 

perspektiv skulle det likt spiralsynen om hur ett system påverkar andra system kunna förklaras 

utifrån att syskonet i och med sitt medlemskap i ett nytt system – stödgruppen, få redskap som 

påverkar hur denne sedan anpassar sig i systemet familjen. 

5.2 Sammanfattning av den generella systemteorin 
 

Den generella systemteorin innebär att insatser till familjen inte enbart bör bedrivas med enskilda 

familjemedlemmar utan att utgångspunken för insatser istället bör vara i de relationer 

familjemedlemmarna har till varandra. Dessa relationer kan i sin tur påverka de enskilda 

familjemedlemmarna på olika sätt. Vår forskningsöversikt visar att syskonen ofta inte får möjlighet 

att uttrycka sina åsikter om hur de mår i familjesituationen och riskerar att inte inkluderas vid 

insatser till familjen. Den generella systemteorin ger dock förklaringar för att syskonen därmed 

också riskerar att utveckla egenskaper som en konsekvens för att upprätthålla familjebalansen. 

Våra frågeställningar handlar om hur syskon inkluderas vid insatser och vilka argument de 

professionella för, likaså hur argument rörande syskons position vid insatserna utifrån ett 

barnperspektiv. Med en systemteoretisk utgångspunkt finns alltså många argument för att syskonen 

bör involveras vid insatser och denna teoretiska utgångspunkt kan således vara till hjälp för att 

analysera svaren på våra frågeställningar. 
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5.3 Shiers modell om barns delaktighet  
 

Som ett komplement till den generella systemteorin, vill vi använda en modell för att mer konkret 

kunna analysera hur professionella inkluderar syskon i arbetet med familjer där ett barn har en 

funktionsnedsättning. En modell som kan tänkas vara behjälplig för att analysera till vilken grad ett 

barn görs delaktig och blir bekräftad i en organisation. Den generella systemteorin kan med 

utgångspunkt i den forskning som finns om hur syskon utvecklar liknande egenskaper och roller i 

sina familjer vara ett angreppssätt och ett verktyg för att synliggöra syskonen i dessa familjer. Detta 

teoretiska angreppssätt ger således också ett argument för att barnperspektivet också omfattar barnet 

med funktionsnedsättnings syskon då dessa barn också påverkas av den familjesituation som råder 

och har behov av att få sina åsikter beaktade vid insatser till familjen. En modell som ger oss 

verktyg att analysera barns delaktighet skulle därmed kunna hjälpa oss undersöka hur professionella 

som kommer i kontakt med familjer där ett barn har en funktionsnedsättning också inkluderar 

syskonet och ger syskonet och familjen möjlighet att bli sedda utifrån ett helhetsperspektiv i den 

situation som råder. 

 

Vi avser att analysera våra resultat utifrån Harry Shiers (2001:111) modell om barns och ungas 

delaktighet. Modellen togs fram för att på ett enkelt sätt ge professionella verktyg, att med hjälp av 

tydliga frågor, själva kunna analysera sin verksamhet och hur de kan förbättra sitt förhållningssätt 

till barnkonventionens krav om barns delaktighet. Modellen liknar en trappa med olika nivåer för 

till vilken grad en verksamhet gör barn och unga delaktiga i åtgärder. Modellen är uppdelad i fem 

nivåer och varje nivå har i sin tur tre steg för till vilken grad en verksamhet lever upp till respektive 

nivå. Se bilaga 2. 

De fem nivåerna är: 

1) Barn blir lyssnade till. 

2) Barn stöttas att uttrycka sina åsikter. 

3) Barns åsikter tas i åtanke vid beslut som rör barnet. 

4) Barn blir involverade i själva beslutsprocessen. 

5) Barn delar makt och ansvar över själva beslutsfattandet. 

Inom varje nivå finns sedan tre steg för till vilken grad verksamheten lever upp till respektive nivå. 

Det första steget är att det finns en öppning för att kunna leva upp till nivån, till exempel att den 

anställde själv är villig eller har en medvetenhet om att det är viktigt att göra barnet delaktigt. Steg  
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två att den anställde har en möjlighet att leva upp till nivån, till exempel att organisationen har 

verktyg och arbetar för att göra barnet delaktig. Det tredje och sista steget är sedan att det finns en 

skyldighet att leva upp till nivån, alltså att verksamheten har som policykrav och även har 

utarbetade direktiv för hur den anställde ska kunna leva upp till att göra barnet delaktig. 

För att leva upp till barnkonventionen menar Shier att en verksamhet ska leva upp till nivå tre av 

fem, alltså att verksamheten ska ha som policykrav att barns åsikter ska vägas in och beaktas i 

beslutsprocessen. Den enskilde handläggaren ska också själv vara beredd att beakta barnets 

synpunkter. En verksamhet kan dock befinna sig på olika nivåer i modellen samtidigt och leva upp 

till olika steg på respektive nivå. Sammanfattningsvis innebär de olika nivåerna att organisationens 

ansvar för att göra barn delaktiga och lyssnade på sker till olika grad. Nivå ett, att barn ska bli 

lyssnade på, kräver inget av organisationen mer än att den anställde är inställd på att lyssna och har 

verktyg för att göra det. Först i nivå två har organisationen ett krav att möjliggöra och ta ansvar för 

att barns åsikter kommer till tals. I nivå tre har den anställde dessutom en överläggning av barnets 

åsikter och hur dennes åsikter skulle kunna tas tillvara i beslutsprocessen. 

Modellen blir alltså ett verktyg för att analysera hur syskon inkluderas vid insatser. Den generella 

systemteorin ger exempel på att samtliga familjemedlemmar bör involveras i arbetet för att de ska 

ge ett gott resultat. Shiers modell ger inte verktyg att analysera hur samtliga familjemedlemmar 

inkluderas i verksamheten, men ger tydliga ramar för hur barnen och i vårt fall främst syskonen blir 

inkluderade. Tidigare forskning verkar peka på att övriga familjemedlemmar förutom syskonen 

redan till stor del inkluderas vid insatser. Modellen är därför användbar för att analysera om även 

syskonen blir det. Genom denna analys kan därmed också kopplingar dras till den generella 

systemteorin och om familjesystemet får det stöd av professionella som efter en systemteoretisk 

utgångspunkt är nödvändig för att en familj ska nå en balans utan att en individ tvingas utveckla 

symptombärande egenskaper.  
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6 Metod 

Nedan följer en redogörelse för våra metodologiska överväganden vid undersökningens utförande. 

Vi har valt att använda begreppen ”yrkesverksam” och ”den professionella” syftande på den 

intervjuade eller alla inom samma yrke. Begreppet yrkesgrupp har vi valt att använda då vi syftar på 

alla yrkesgrupper samtidigt. Att vi använder begreppet ”professionell” ligger till grund för att vi 

anser att våra intervjupersoner har sin profession inom sin yrkeskategori och att det alltså är de som 

har kunskapen inom sitt område. Att använda ”professionell” som benämning på dem visar på att 

det är de som besitter kunskaperna vi söker. Även i den tidigare forskningen används detta begrepp, 

därav vår användning av begreppet. 

6.1 Urval och forskningsmetod 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer. Våra frågeställningar utgår från 

professionellas beskrivningar och argument för hur de utför sina arbetsuppgifter och hur de 

prioriterar dem. Våra frågeställningar försöker också finna svar på hur de professionellas tolkningar 

av ett barnperspektiv och hur de inkluderar syskonen i sitt arbete. Vi anser att denna metod kan 

hjälpa oss finna de svar vi söker då de professionellas svar kan leda in oss på en djupare grund än 

vad de kan med hjälp av enkäter. Att göra intervjuer har gjort att vi lättare fått svar på de frågor vi 

velat ställa då vi kunnat tillägga frågor under intervjuns gång, frågor som vi annars inte hade fått 

svar på. En enkät skulle kunna ge vissa svar, men långt ifrån alla de vi sökt för att få en inblick i de 

professionellas arbete. Om detta för även Alan Bryman (2011:228-230, 413) ett resonemang om, 

vilket vi har vägletts av i vårt metodologiska val.  

Vi har intervjuat handläggare som handhar frågor som faller under LSS, anhörigstödjare samt 

kuratorer inom barn-och ungdomshabiliteringen. Vi har valt just dessa yrkesgrupper då det är de 

som främst arbetar med familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. Genom att intervjua dessa 

professioner har vi haft förutsättningar för att få en sammanhängande bild av hur socialarbetare 

ställer sig till gruppen syskon till barn med funktionsnedsättningar. Vi har även valt dem som 

representanter för att kunna få en samlad bild av vilka eventuella stödåtgärder som erbjuds 

syskonen. 

Vår studie utgår från ett förutbestämt fokus, därför har vi valt att på förhand formulera frågor och 

teman att ha som utgångspunkt under intervjuerna. En semistrukturerad intervjumanual har hjälpt 

oss säkerställa att vi får information om alla de områden vi vill undersöka. Bryman (2011) förklarar 

att en intervjumanual med en strukturering med olika teman och öppna frågor kan vara en 

utgångspunkt för intervjun. Han menar att detta kan skapa möjligheter att komma åt andra aspekter i 

socialarbetarnas beskrivningar som en forskare på förhand inte tänkt på att fråga om. Metoden ger 
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på så sätt möjligheter att få svar på hur socialarbetarna själva uppfattar situationer och fenomen som 

rör deras arbetsområde (2011:415-416). Vår egen påverkan på intervjupersonernas svar minskar 

således, även om vi inte helt kan bortse ifrån att de frågor vi ställer, på vilket sätt vi ställer dem och 

i vilken ordning, påverkar de svar vi får från våra informanter (Kvale & Brinkmann 2009:187-189).  

Den semi-strukturerade intervjun med en förutbestämd intervjumanual kan även vara till hjälp för 

att säkerställa att respektive organisation utforskas på liknande sätt (Bryman 2011:416). Genom att 

använda en semi-strukturerad intervjumanual har detta gett intervjupersonerna utrymme att belysa 

fler perspektiv än de vi framställt. Under varje intervju har vi frågat om de haft något mer att 

tillägga om vi skulle missat något de anser vara viktigt. På detta sett har vi försökt undvika den 

påverkan en färdig intervjumanual kan ha på intervjupersonernas svar. 

Den teori vi använder är generell systemteori och Shiers modell om barns delaktighet. Vi har 

uppmärksammat att den generella systemteorin ofta används av familjeterapeuter och vi själva 

tänker att det är ur ett systemteoretiskt perspektiv en familj fungerar. Den generella systemteorin 

tillsammans med Shiers modell gör att vi kan få ett analysverktyg för att se hur syskon i en familj 

inkluderas i kontakten av professionella inom de verksamheter familjer möter. 

Som tidigare nämnts har vi valt att intervjua professionella inom samtliga yrkesgrupper som arbetar 

med familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. De verksamheter som vi valt är verksamheter 

i kommuner inom Kalmar län. Det har vi grundat på ett strategiskt urval (Bryman 2008:433). Vi 

valde två kommuner som har liknande karaktäristiska egenskaper, vilka är invånarantalet, arean, 

miljön och den socio-ekonomiska standarden. Detta för att få kunskap om vad som påverkar hur 

syskon inkluderas, utan att behöva ta hänsyn till socioekonomisk kontext och hur den aspekten kan 

påverka hur stödet till syskon blir. Vi har på så sätt begränsat undersökningen för att kunna få en 

bredare bild av hur problematiken ser ut i just kommuner liknande dessa – medelstora kommuner i 

Sverige med relativt goda levnadsförhållanden. Tidsmässiga restriktioner gör att vi valt att avgränsa 

oss till professionella inom två kommuner. Två kommuner kan ändå ge olika versioner av hur 

syskon inkluderas i verksamheter som arbetar mot barn med funktionshinder (Kvale och Brinkman 

2009).  

Efter att vi bestämt vilka professioner vi ville intervjua började vi med att leta upp deras 

kontaktuppgifter på kommuners och landstings hemsidor. Där vi var osäkra på vem vi skulle ta 

kontakt med valde vi att ringa områdeschefen så att vi kunde slussas vidare till de som arbetar med 

dessa frågor. I vissa kommuner finns endast en anställd som arbetar inom varje område, alltså LSS-

handläggning mot barn och ungdom, kurator, samt anhörigstödjare, då intervjuade vi den personen. 

På habiliteringen i kommun 2 arbetar två kuratorer, varav en på halvtid. I denna kommun valde vi 

därför att intervjua den heltidsanställde kuratorn. I kommun 1 arbetar tre handläggare med LSS och 
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då intresse från intervjupersonerna fanns valde vi att ta med samtliga personer i intervjun. 

Sammanlagt har vi alltså genomfört intervjuer med sju personer. Vi hade telefonkontakt med 

samtliga intervjupersoner för att snabbt få kontakt samt att kunna ge dem möjlighet att ställa frågor 

om undersökningen innan vi bokade träff för intervju. Det innebar att vi fick tag på alla våra 

intervjupersoner antingen direkt vid första kontakten och i några fall efter ett par dagar när vi 

kommit till rätt person. 

Under avsnittet styrdokument och lagstiftning har vi hänvisat till habiliteringen i Kalmar läns 

informationsbroschyrer. Vi har valt att inte referera till dessa utan att istället lägga in dem som 

bilaga (bilaga 1) i slutet av uppsatsen. Vi har även tagit bort ord eller namn i broschyrerna som 

hänvisar till kommunerna i vår undersökning. Vi har gjort detta för att öka förutsättningarna för 

anonymitet för våra intervjupersoner. 

6.2  Intervjuernas genomförande 
 

Innan vi började med genomförandet av våra intervjuer planerade vi noggrant vilka frågor vi skulle 

ställa genom att göra en intervjumanual (bilaga 3). Vi hade även från början bestämt hur vi skulle 

lägga upp intervjun. Under tiden som den ena intervjuade skrev den andra stödanteckningar. Det var 

alltså den som intervjuade som var ”ledare” för intervjun, men gav plats åt den andra personen att 

ställa frågor om den ville tillföra något. Vi frågade alla intervjupersoner innan varje intervju om det 

gick bra att vi spelade in intervjun för att inte missa några viktiga synpunkter. Kvale och Brinkman 

(2009:194) skriver att ljudinspelning också är ett bra instrument för att vi som intervjuar ska kunna 

fokusera på ämnet istället för att hinna skriva ner allt som sägs. Vi tog också anteckningar för att 

kunna återkoppla till tidigare frågor och svar under tiden. Intervjuerna är mellan 30-60 minuter 

långa och bygger på intervjumanualen vi gjort. Intervjumanualen har varit samma för alla 

yrkesgrupper, men vi har vid varje intervju anpassat frågorna efter situationen. En semi-strukturerad 

intervju har möjliggjort att vi har kunnat uppehålla oss längre vid någon fråga som varit extra 

intressant. Metoden tillåter även att uppehålla sig längre vid frågor som just en intervjuperson har 

mycket kunskap och reflektioner om. Den semi-strukturerade intervjumanualen tillåter även 

intervjuaren att ta bort en fråga om den inte passar in i sammanhanget. 

6.3 Bearbetning och analys av intervjuerna 
 

Vi har valt att dela upp transkriberingen av intervjuerna så att var och en har gjort hälften av 

respektive intervju. Transkriberingen av materialet kan hämtas på begäran då det är inget vi väljer 

att ha som en bilaga. 
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Vi hade före intervjuerna bestämt hur vi skulle skriva ut dem. Vi har valt att inte skriva ut 

iakttagelser av kroppsspråk på personen då vi inte anser att det gjort någon skillnad till vår analys. 

Däremot har vi skrivit ut vissa tonlägen som vi anser varit viktiga att belysa. Talspråket skiljer sig 

från skriftspråk och vi har med hjälp av interpunktion försökt transkribera intervjuerna så att 

intervjupersonernas beskrivningar ska bli tydliga även i skrift. Vi har vid citaten valt att ta bort ord 

där intervjupersonen stakar sig eller letar efter rätt formulering för att läsaren lättare ska kunna läsa 

och förstå citatets betydelse. Kvale och Brinkman (2009:194) skriver att vid utskrift av intervjuer 

behöver inte allt som sägs skrivas ut. De menar att under intervjuer sägs saker som inte är relevanta 

för resultatet, alltså ”mm”:anden och liknande. Vi har valt att inte skriva ut sådant vi som vi anser 

varit, som Kvale och Brinkman skriver, mindre väsentligt för vårt resultat. 

När vi organiserat materialet inför analysen har vi delat in citaten från intervjuerna i olika teman. 

Dessa teman har varit: uttalanden som hur syskon inkluderas vid insatser, vilka insatser som finns, 

uttalanden om barnperspektiv, den professionellas ansvar för syskonen samt hur den professionella 

själv tror att syskon påverkas. Därefter har vi jämfört intervjupersonernas uttalanden under 

respektive tema för att sedan sammanställa resultatet. Vi följde de teman vi hade i vår 

intervjumanual och vår tanke var att vi därför skulle ha möjlighet att belysa intervjupersonernas 

uttalanden utan att missa viktiga aspekter eller riskera att vinkla vårt resultat. Vi har aldrig haft 

någon dold agenda i vår undersökning utan våra frågor till intervjupersonerna har utgått från vilket 

stöd syskon får i de professionellas verksamheter. Därmed har intervjupersonerna haft chans att 

själva ge den bild av sitt yrkesuppdrag de ansett är korrekt. Vår analys av resultatet har sedan utgått 

från dessa uttalanden.  

6.4 Studiens kvalitet 
 

Att göra en intervjustudie ansåg vi var ett adekvat sätt att enklast samla in den djupgående 

information vi var intresserad av. Dock finns nackdelar med att göra intervjuer. Ottar Hellevik 

(1996:137) skriver om tillförlitlighet och trovärdighet med olika slags studier. Han förklarar att 

tillförlitlighet handlar om noggrannhet och hur pålitligt materialet och mätningarna av materialet är. 

Trovärdighet handlar om datamaterialets relevans för det vi undersöker. Vad vi kunnat göra för att 

försöka få ett så trovärdigt och tillförlitligt resultat som möjligt är att vid själva analyseringen 

försöka se intervjupersonernas beskrivningar av olika fenomen ur flera aspekter. Något som gör 

studien tillförlitlig är att vi utgått fram samma intervjumanual till samtliga intervjupersoner.  

Det skulle kunna vara svårt att göra replikationer av studien då resultatet till stor del påverkats av 

vem vi pratat med och hur just deras arbete ser ut just nu. En annan forskare skulle med samma 
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intervjumanual dock kunna få liknande svar från informanterna. Själva intervjusituationen och 

följdfrågor med mera kan dock göra att en exakt replikation av intervjun är svår att få.  

Bryman (2011:52) skriver om överförbarhet, vilket handlar om att resultaten kan appliceras på 

andra kontexter. Denna uppsats kan överföras till andra kontexter på så sätt att resultaten vi fått 

fram kan användas av verksamheter över hela landet för att få information om problemet. Vi hoppas 

skapa en medvetenhet som inte bara ska finnas hos en specifik verksamhet eller i enbart de 

kommuner vi intervjuat. 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
 

I ett informerat samtycke har vi informerat våra intervjupersoner om studiens övergripande syfte, 

alltså vilket stöd syskon får i deras verksamhet. De har också informerats om att de har rätt att 

avbryta deltagandet i studien närhelst de vill, samt att publiceringen är offentlig (Kvale och 

Brinkman 2009:87, 90). Rosmarie Eliasson (1995) skriver om objektivitet och ett neutraliserat 

forskningsperspektiv. Hon menar att det inte går att vara fullständigt neutral då vi alltid kommer ha 

egna erfarenheter och perspektiv som påverkar det vi ”ser”, men att det alltid går att eftersträva 

neutralitet (1995:28-29). Samtidigt som det är viktigt att beakta andra parters ståndpunkter så är det 

just genom olika perspektiv som vi kan hitta nya sociala problem. Därför menar vi att det inte 

behöver vara en nackdel att utgå från vår egen förförståelse och en förutbestämd teoretisk ansats i 

vår undersökning. Vi är dock medvetna om att våra egna erfarenheter av att själva vara syskon till 

ett barn som behöver extra stöd och hjälp från kommun och sjukvård, kan vara en nackdel att ta 

hänsyn till i undersökningen. Vi har på flera sätt försökt undvika att vara partiska och göra 

tolkningar som styrker våra egna upplevelser av professionellas stöd till oss som syskon. Vi har inte 

hemlighållt vårt syfte. Vi har ställt raka frågor om hur arbetet med dessa familjer ser ut och så gott 

vi kunnat, gett intervjupersonerna möjlighet att ge sitt perspektiv på dessa frågor. Både deras egen 

ståndpunkt i frågan men också vilka verktyg de som professionella har för att arbeta med syskon 

och inkludera dem i deras arbete. Genom dessa raka, uppriktiga frågor har vi försökt säkerställa att 

varje intervjuperson kunnat ge en uttömmande beskrivning av sitt område som ska kunna motverka 

missförstånd och feltolkningar.  

Vi valde att inte berätta vid intervjuerna att vi har syskon med funktionshinder. Om vi hade berättat 

detta tror vi att svaren skulle påverkats då intervjupersonerna eventuellt känt ett behov av att 

formulera sig på ett sätt som inte sårat eller väckt känslor hos oss som syskon. Eventuellt tror vi att 

de kunnat känna sig obekväma med att återge sin bild av syskons behov och hur syskon påverkas av 

att växa upp med ett barn med funktionsnedsättning. Att inte berätta om vår egen bakgrund skulle 

ha kunnat anses etiskt inkorrekt, då intervjupersonerna i efterhand skulle kunna känna sig lurade av 
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oss som uppsatsförfattare. Vår målsättning har dock aldrig varit att utifrån vår egen bakgrund i vår 

uppsats avge ett värdeomdöme av dessa personer. Vår målsättning har varit att ge en bild av vilken 

medvetenhet som finns hos dem om syskons situation och vilka redskap de har på sin arbetsplats för 

att kunna bemöta syskons eventuella behov. 

Vi har valt att inte ange inom vilka kommuner våra intervjupersoner arbetar utan den enda 

informationen är att det geografiska området är två mindre orter i Kalmar län. Vi har valt att uppge 

detta då det kan ha betydelse för hur resultatet blir då insatserna kan se annorlunda ut jämfört med 

om studien gjorts i exempelvis en större stad eller i ett annat län (Kvale & Brinkman, 2009:88). 

Detta ger förutsättning för anonymitet för intervjupersonernas egen person så att de inte ska kunna 

bli identifierade av utomstående och få uppleva obehag på grund av sina svar. Vi har dock valt att 

uppge yrkesgrupp för varje intervjuperson för att resultat och analys ska ge en tydlig beskrivning av 

intervjupersonernas kontakt med syskon. Varje yrkesgrupp har sina styrdokument och därför har vi 

valt att namnge intervjupersonernas profession. 

Vi har valt att döpa om intervjupersonerna till fiktiva namn för att skydda våra intervjupersoners 

identitet. Kommun 1 har tilldelats kvinnliga namn medan kommun 2 har tilldelats manliga. Vi ser 

det inte som ett problem att vi bytt kön på vissa personer då vi menar att kön inte bör ha någon 

betydelse för en persons ställningstagande i dessa frågor. Det är inte heller något vi lägger någon 

vikt vid i analysen av vårt material. I kommun 1 är de tre LSS-handläggarna döpta till samma namn, 

dels på grund av att de intervjuades på samma gång, dels på grund av att deras åsikter inte skilde sig 

markant åt. Hade intervjupersonerna haft olika åsikter hade det varit en nackdel att inte skilja dem 

åt, men då detta inte var fallet anser vi att det inte var relevant. På så sätt blir det även lättare för 

läsaren att följa med i resonemangen, istället för att behöva fokusera på olika personer och deras 

svar. En nackdel kan dock vara att det skapar en minskad tillförlitlighet till texten, men på grund av 

anledningen till valet anser vi att det ändå var det bästa för uppsatsen och för läsarens skull. 

6.6 Arbetsfördelning 
 

Vi har genomgående genomfört ett gemensamt redigeringsarbete med samtliga delar i uppsatsen. 

Under resultat, analys och diskussionsavsnitt har vi tillsammans analyserat materialet och diskuterat 

våra slutsatser. Likaså teoriavsnittet har båda arbetat med till lika stor omfattning. Resterande delar 

av uppsatsen, inledning, problemformulering, tidigare forskning, styrdokument samt metoddel, har 

vi haft olika ansvar för. Däremot har båda lagt till textstycken under alla områden samt läst det 

material som använts till respektive delar. 
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7 Resultat och Analys 
 

Nedan redogör vi för resultat och analys i vår undersökning. LSS-handläggare, kuratorer på 

habilitering samt anhörigstödjare behandlas separat med resultat och en efterföljande analys efter 

Shiers modell om barns delaktighet, för att tolka hur dessa verksamheter arbetar för syskons 

delaktighet och inkludering i arbetet i familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. En analys 

av specifika utlåtanden som respektive yrkesgrupp beskriver följer också under detta stycke. 

Avslutningsvis följer en analys av gemensamma utgångspunkter för samtliga professionella. Detta 

tolkas ur ett systemteoretiskt perspektiv.  

 

I datamaterialet diskuterar vi begreppet inkludering. Med detta menar vi hur professionella 

involverar syskon i möten och insatser till familjen och tar hänsyn till syskonens åsikter i 

beslutprocesser och planeringar. 

 

Så här är intervjupersonerna döpta: 

Kommun 1 

3 LSS-handläggare, som alla fått samma namn- Isabell 

1 Kurator på habiliteringen - Johanna 

1 Anhörigstödjare - Stina  

Kommun 2 

1 Kurator på habiliteringen - Jonas 

1 LSS-handläggare - Niklas 

7.1 LSS-handläggarna 
 

7.1.1 Inkludering, insatser och barnperspektiv 
 

När LSS-handläggarna träffar familjer där ett barn har en funktionsnedsättning, är det främst 

föräldrar och barnet med funktionsnedsättning de träffar och inhämtar uppgifter från. Syskonet kan 

handläggarna träffa av två anledningar: antingen när de gör hembesök eller när föräldrar besöker 

handläggaren på dennes kontor och har med syskon på grund av barnpassningsproblem: 

Vi bjuder aldrig in syskonen enskilt. Utan det är mer ”ah jag var tvungen att ta med lillasystern här 

för att..” och då är det okej. (Citat 1: Isabell) 

 

Handläggarna pratar inte med syskonet för att göra en bedömning av hur familjesituationen ser ut 

och vilka insatser familjen kan tänkas behöva enligt LSS. Däremot har handläggarna olika syn på 

till vilken grad syskons situation ska vägas in i deras bedömningar. Handläggaren i kommun 2, 
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Niklas, menar att han inte tar hänsyn till syskonen utan att han enbart grundar bedömningen på 

barnets funktionsnedsättning:  

 

Sen finns det ju gånger som syskon har varit med som stöd för sina syskon. Det är ofta jag 

kommer ut på hembesök och en syster eller bror är med, och det är för att lyssna och hjälpa till. 

Brukaren får alltid ta med vem de vill på sina möten, det kan inte jag ifrågasätta. Men sen så är 

det ju så att jag tar ju inte synpunkter från alla heller. (Citat 2: Niklas) 

 

Handläggaren Isabell (i kommun 1) menar dock att de enligt lag och barnkonvention har skyldighet 

att väga in syskonens situation i sina bedömningar. Detta tar hon också självmant upp tidigt under 

intervjun. Utifrån ett barnperspektiv försöker de se till hela familjebilden och vilket behov av 

avlastning familjemedlemmarna har. Däremot är det alltid barnet med funktionsnedsättning som 

arbetet utgår från: 

De (syskonen) finns och de SKA alltid enligt svensk lagstiftning finnas med i, och 

barnkonventionen och sådant ska finnas med i tanken också. Man ska se till hela familjen i 

bedömningar och sådant där. (Citat 3: Isabell) 

 

Niklas menar däremot att barnperspektivet i LSS-handläggning enbart innefattar barnet med 

funktionsnedsättning. Det är barnet insatserna riktar sig till och det är barnet han gör utredningen 

på. Till grund för hans bedömning väger läkares utlåtanden tungt och inte beskrivningar från 

anhöriga: 

Nej, ingenting på det viset. Jag jobbar aldrig. [...] Annars lägger jag inte någon aspekt i varken 

föräldrarna eller någonting annat runt omkring, utan jag gör bedömningen på 

barnets funktionsnedsättning och behovet av hjälp. Sen tar jag ingen hänsyn till det andra. 

(Citat 4: Niklas) 

 

Både Niklas och Isabell beskriver att det enligt LSS inte finns någon insats som riktar sig direkt till 

syskonen. Däremot kan familjemedlemmar få avlastning av insatserna, så som exempelvis att barnet 

med funktionsnedsättning är på korttidsboende. Tanken är att föräldrarna då ska kunna få extra tid 

att umgås med syskonet. Isabell beskriver bedömning av behov av avlastning framför allt utifrån 

familjens behov. Niklas beskrivningar utgår snarare utifrån föräldrarnas behov. Han förklarar att 

insatserna delvis ska fungera som en avlastning för föräldrarna så att de har möjlighet att vara 

föräldrar åt alla sina barn. På så sätt kan också syskon få hjälp av insatserna. Isabell uppger 

dessutom att de gör sina utredningar både utifrån SoL och LSS. Hon förklarar att vissa kommuner 

har olika handläggare för olika lagstiftning. Kommunen hon arbetar i har dock valt att låta 

handläggarna ansvara för alla ärenden som gäller funktionshindrade barn, oavsett om det rör sig om 

insatser enligt SoL eller LSS. Handläggarna beskriver alltså på olika sätt till vilken grad även 
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syskonen omfattas av ett barnperspektiv. Gemensamt är dock att det inte finns några insatser riktade 

till syskonen, vilket beror på den lagstiftning som finns. 

 

7.1.2 Handläggarnas resonemang om sitt ansvar för syskonens situation 
 

Då verksamheten inte har som arbetsuppgift att rikta insatser till syskonen uppger Niklas att 

syskonens behov inte ingår i hans arbetsuppgifter och arbetsroll. Både Niklas och Isabell beskriver 

ändå att de kan rekommendera kuratorhjälp om föräldrarna påtalar att syskonen har ett behov av 

det. Båda handläggarna beskriver att deras ansvar för att fånga upp övriga familjemedlemmar, så 

som syskon, är att anmäla till myndighet om de märker att ett barn far illa. Niklas upplever att det 

finns ett behov av stöd hos föräldrar och syskon han möter, men uppger hans att ansvar inte är större 

än någon annans i samhället. 

 

Jag har inte mer ansvar än om du tänker dig mer ansvar än någon annan då vi har 

anmälningsskyldigheten. Det kan man ju se när man känner att det går över gränsen eller så, men 

det är ju inte så ofta. Det är ju inte oftare än någon annan möter det i samhället. 

(Citat 5: Niklas) 

 

Niklas kan se att det finns ett behov av stöd till syskon. Han förklarar att det kan behövas mer 

kunskap om själva funktionsnedsättningen och att familjen ska våga tala öppet om situationen. 

Isabell upplever att föräldrarna som kommer till dem ofta är trötta, trasiga och slitna och att det är 

känslomässigt jobbigt att ha ett barn med funktionsnedsättning. Hon märker att föräldrarna har ett 

stort behov av att få prata av sig och att träffarna med handläggarna kan bli som ett 

ventilationstillfälle för föräldrarna. Vad gäller syskonen så tror hon att de alltid påverkas på något 

sätt, till exempel att de får ta ett större ansvar än jämngamla. Hur syskonen påverkas tror hon dock 

också beror på hur föräldrarna hanterar situationen. Ansvaret för syskonen och hur dessa påverkas 

beskriver de professionella därmed med olika argument. Gemensamt för de båda är dock att alla 

hänvisar till anmälningsplikten i förhållande till sitt slutgiltiga ansvar. 

  

7.2 Analys av LSS-handläggarnas beskrivningar efter Shiers modell 
 

Niklas uttalanden talar för att han inte ser det som sin arbetsuppgift att även inkludera syskonens 

åsikter i sina bedömningar. Det är barnet med funktionsnedsättning som är utgångspunkt för honom 

som LSS-handläggare. I sina bedömningar väger han delvis in att föräldrarna ska kunna ha en chans 

att få vara förälder åt alla sina barn. Mer än så inkluderas inte syskonen i ett barnperspektiv. Isabell 

har förklarat att hon och hennes kollegor väger in syskonens behov av avlastning i sina 

bedömningar. Hon hänvisar både till lagstiftning och barnkonventionen i sitt uttalande. Trots att 

Isabell väger in syskonens behov i sina bedömningar, är det främst utifrån föräldrarnas 
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beskrivningar av hur syskonens behov ser ut. Både Isabell och Niklas träffar endast syskonen 

sporadiskt vid hembesök eller då föräldrarna har problem med barnpassning. De har alltså ingen 

intention att träffa syskonen för att höra deras synpunkter. Handläggarna är således delvis beredda 

på att lyssna på barn men träffar dem sällan för att höra deras åsikter. Eftersom Niklas och Isabell 

sällan träffar syskonen, arbetar de heller inte på ett sätt som skapar förutsättningar för att de kan 

lyssna på eller stödja syskonen i att framföra sina åsikter. Ingen av handläggarna har heller 

policykrav för att träffa syskonen och göra dem delaktiga i beslutsprocessen. 

 

Ett samband som kan utläsas av handläggarnas beskrivningar är att bedömningar kan skilja sig åt, 

dels beroende på arbetssättet i kommunen, dels av handläggarens egna tolkar av lagtext och 

prioriteringar i arbetet. Isabell tog exempelvis större hänsyn till syskonens situation än Niklas. I 

Socialstyrelsens riktlinjer för LSS-handläggning från 2012 kan det utläsas att handläggare ska 

beakta hur syskon påverkas i familjen vid LSS-insatser. Det finns dock inga riktlinjer för hur 

handläggarna ska gå tillväga för att göra det, inte mer än genom samtal med föräldrarna. Det finns 

helt enkelt inga riktlinjer som säger att handläggarna ska möta syskon, vilket ökar förståelsen för 

Niklas och Isabells rutiner och prioriteringar. Socialstyrelsen (2012) skriver även att det är en fördel 

att handläggare arbetar utefter både SoL och LSS för att bättre kunna stödja hela familjen. Isabells 

kommun har följt socialstyrelsens rekommendation. Det är också endast denna kommun i vår 

undersökning som beskriver vikten av att se hela familjens behov. Det skulle kunna ses som ett 

samband med deras arbetssätt att kombinera lagstiftningarna. Niklas arbetar enbart efter LSS. Han 

har dock inte samma familjeperspektiv som Isabell och hennes kollegor. En tolkning av detta skulle 

kunna vara, precis som Socialstyrelsen (2012) skriver, att en kombination av lagstiftningarna skapar 

större möjligheter för handläggarna att se till hela familjen. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att ingen av verksamheterna lever upp till barnperspektivet för 

syskonen eftersom att de inte träffar syskonen för att beakta deras åsikter. LSS-handläggarnas 

åsikter skiljer sig dock åt beträffande till hur stor grad syskonen bör inkluderas i ett barnperspektiv 

och vilken hänsyn som ska tas till dem vid insatser. Medan handläggare i kommun 1 förespråkar att 

syskonens situation ska beaktas argumenterar handläggare i kommun 2 att de inte bör det på grund 

av att det inte är den personen utredningen utgår från.  
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7.3 Habiliteringen 
 

7.3.1 Inkludering av syskon 
 

Vid familjens första besök hos habiliteringen görs en kartläggning av familjens situation. Detta 

kallar habiliteringen för introduktionssamtal, eller förstasamtal. I kommun 1 träffar exempelvis två 

professionella barnet och leker med honom eller henne. Under tiden träffar två andra professionella 

föräldrarna. En vecka senare träffar familjen habiliteringen igen för att göra en habiliteringsplan. En 

habiliteringsplan är en plan med mål för hur arbetet med familjen ska bedrivas framöver. En ny plan 

samt en utvärdering av det senaste årets arbete efter planen görs sedan varje år. Det finns ingen rutin 

att syskon ska vara med under introduktionssamtalen och habiliteringsplanerna i någon av 

kommunerna. Kurator på habiliteringen i kommun 2, Jonas, uppger att dessa även skulle kunna röra 

syskons situation, men att habiliteringen är dåliga på att inkludera dem. På så sätt blir det upp till 

föräldrarna att be om stöd till syskonen. Jonas tror dock att det kanske är något som de glömmer, 

precis som även habiliteringen gör, menar han. 

 

Kurator på habiliteringen i kommun 1, Johanna, förklarar att de tidigt försöker berätta för föräldrar 

att syskon är välkomna till habiliteringen. Jonas medger att habiliteringen i hans kommun däremot 

kan vara dåliga på det och ibland glömmer att informera om detta i deras verksamhet. Han berättar 

att de just nu har många nyanställda på habiliteringen. De har mycket nytt att lära och att det kan 

medföra att syskonen inte är det första de frågar efter. Jonas menar dock att det är något som bör 

göras. 

 

Både Johanna och Jonas förklarar att syskon är välkomna till habiliteringen vid aktiviteter, 

exempelvis bassänglek och lek i gympasal. Dessutom förekommer även familjeaktiviteter som 

bland annat julgransplundring och liknande evenemang ett par gånger om året. Det finns alltså 

förutsättningar för syskon att vara delaktiga, men aktiviteterna är inte riktade till syskonen. I de 

löpande aktiviteterna, så som träningar för det enskilda barnet, exempelvis språkträning, eller vid 

samtal med föräldrar, finns ingen intention att syskon ska delta. 

 

7.3.2 Insatser till syskon 
 

Både Jonas och Johanna beskriver att barnet med funktionsnedsättning är den patient som deras 

arbete utgår ifrån. I deras arbetsuppgifter ingår även mycket föräldrastöd och till viss del stöd till 

syskon. Det är däremot enbart barnet med funktionsnedsättning som är patient enligt lagen och den 

som de för journal på. Johanna beskriver att de alltid försöker vara lyhörda för de behov familjen 
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berättar att de har. Hon fortsätter förklara att allt arbete är en prioriteringsfråga och att tiden för 

syskonen inte alltid räcker till trots att de skulle vilja: 

 

...sen så kan man kanske önska att vi skulle ha mera utrymme för att jobba mera direkt med 

syskonstöd men dom kommer ju, dom finns på listor, och plockas ju in då, när det finns utrymme 

för det. (Citat 6: Johanna) 

 

Insatser riktas till syskonen i form av syskonsamtal. Johanna uppger att på hennes arbetsplats får 

föräldrar information om detta under planeringstillfällen. Tycker föräldrarna att det är aktuellt får de 

i sin tur föra vidare informationen till sina barn. Johanna beskriver att samtalen ofta går ut på att 

förklara för syskonen vad funktionshindret innebär eller att lyssna på syskonens tankar och 

funderingar. Skulle hon däremot upptäcka att syskonet behöver mer stöd än så kan hon slussa dem 

vidare till barnpsykiatrin för en mer bearbetande kontakt: 

 

Syskonsamtal kan vara allt ifrån att man ritar sin familj, [...] Då ser man hur stor den här personen 

är, om den här som kanske sitter i rullstol är jättestor och sen är syskonen pyttesmå. […] Vi jobbar 

ju med att förstå vad funktionshindret innebär och hur det påverkar honom eller henne, så att man 

får en röst i sin familj. (Citat 7: Johanna) 

 

Jonas uppger att när han tänker efter så förekommer syskonsamtal även på hans arbetsplats, men det 

är inte så vanligt. Under intervjun berättar Jonas att han skulle haft ett syskonsamtal den dagen, men 

att det avbokades på grund av sjukdom. Jonas har tagit en kontakt med syskonets föräldrar då 

skolan tyckte att det var nödvändigt. De hade en fundering om flickan mår dåligt på grund av sin 

syster med en utvecklingsstörning, detta har dock ifrågasatts av flickan själv och av Jonas. Han tror 

att skolan misstolkar hennes sätt att vara. Föräldrarna har förklarat för Jonas att flickan är 

känslosam, blyg och självständig i jämförelse med jämnåriga. Jonas tror att skolan feltolkar flickans 

egenskaper och behov av en samtalskontakt, då flickan själv har sagt att hon inte mår dåligt: 

 

Ja, att man överdriver henne sätt, att hon är lite udda kanske. Eller att hon är självständig gentemot 

andra. Och lite känslosam och lite blyg. Det som föräldrarna beskriver. Och (skolan) tolkar det fel. 

Det är min hypotes. (Citat 8: Jonas) 

 

Både Johanna och Jonas förklarar att habiliteringen också har försökt anordna syskongrupper. De 

beskriver att det varit problematiskt av två anledningar: dels är det resurskrävande, dels så kan det 

vara svårt att bilda enhetliga grupper i en liten kommun. Jonas menar dock att syskongrupper skulle 

kunna bli riktigt bra, men att habiliteringspersonalen lätt fastnar i rutiner och i prioriterade 

arbetsuppgifter. Något som däremot fungerat bra är familjeträffar. De har varit mycket uppskattade, 

men då har habiliteringen också satsat mycket resurser för att de ska bli bra: 
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Det är inte vårt kärnområde. Vi skulle kunna göra mer, vi skulle kanske kunna ha syskongrupper 

[…] Men dom (syskongrupperna) kan bli riktigt bra om man får till det. Men sen är det ju lätt att vi 

som andra verksamheter drunknar i det löpande hela tiden. (Citat 9: Jonas) 

 

Jonas beskriver därmed i sitt uttalande hur verksamhetsutveckling kan komma att få stå tillbaka 

till följd av de vanliga rutinerna som förs på hans arbetsplats. 

 
 

7.3.3 Barnperspektiv 
 

När Johanna och Jonas förklarar att de arbetar efter ett barnperspektiv, syftar de främst på barnet 

med funktionsnedsättning. Det är som sagt detta barn som är deras “kund”. Syskonen inkluderas i 

barnperspektivet på så sätt att de alltid frågar föräldrarna om hur familjesystemet ser ut. De känner 

till alla familjer och om det till exempel finns syskon. Johanna önskar att de kunde arbeta mer med 

syskonstöd men förklarar att det inte alltid finns utrymme för det. Däremot försöker de göra 

föräldrar uppmärksamma på hur syskonen mår i familjen, vid till exempel föräldragrupper. 

 

Jonas förklarar att han inte tror barn alltid mår dåligt på grund av att ha funktionshindrade syskon 

eftersom föräldrar idag har goda kunskaper om syskonets situation i familjen. Han tror att föräldrar 

idag tar sig tid till även till syskonen: 

 

Ja. Så barnperspektiv… Alltså ett familjeperspektiv det har vi alltid haft på habiliteringen. Om 

man försöker prata för egen erfarenhet så ser vi det ju inte som ett jätteproblem att barn mår 

dåligt för att de har funktionshindrade syskon, det gör jag inte. Men det kan ju bero på dålig 

kunskap trots allt, det kan jag ju inte svära på... 

(Citat 10: Jonas) 

 

Citatet visar att Jonas upplever att syskonrollen och funktionsnedsättningen inte behöver 

innebära problem för en familj. Att föräldrar engagerar sig i alla sina barn och att syskonen 

därmed inte nödvändigtvis behöver bli föremål för insatser från habiliteringen. Ur ett 

familjeperspektiv finns syskonens situation med i åtanke. Citatet visar dock på en osäkerhet för 

huruvida syskonen omfattas eller borde omfattas av ett barnperspektiv i verksamheten.  

 

7.3.4 Kuratorernas resonemang om sitt ansvar för syskonens situation 
 

Både Johanna och Jonas beskriver att habiliteringen kan hjälpa barn vidare till barnpsykiatrin, om 

syskonet har frågor den behöver bearbeta. Jonas förklarar att det alltid är en gränsfråga huruvida 

syskonet mår så dåligt att den ska få behandling hos psykolog eller om det är tillräckligt med stöd 

av honom som kurator. Han anser också att han har ett stort ansvar även för andra 

familjemedlemmar utöver själva barnet med funktionsnedsättning. Likaså ser Johanna det som sin 

arbetsuppgift att se till hela familjens behov i sitt arbete. 
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Johanna har flera exempel på syskon som senare i livet skrivit artiklar och böcker om att vara 

syskon. Hon förklarar att detta är ett exempel på att det finns ett behov hos syskonen och att det är 

viktigt att uppmärksamma detta. Jonas förklarar att syskon i samband med stigande ålder hjälper 

sina föräldrar, vilket vissa kan tycka att syskonen förlorar på. Jonas menar däremot att detta är något 

som tillhör livet så länge problemen inte blir för stora. De svårigheter en person bär med sig och får 

hjälp att klara av tror han utvecklar den som människa, vilket han tror också gäller syskonen: 

 

... en del säger ju det att ”dom förlorar ju själv” och jovisst, det märker vi litegrann. Men sådant 

är lite livet tänker jag också då. (Citat 11: Jonas) 

 

Jonas ger även exempel på att syskonet kan fungera nästan som en behandlare för barnet med 

funktionsnedsättning, att barnet kan göra saker med syskonet den inte kunnat göra med någon 

annan. Syskonen har därmed en bra roll enligt honom. Jonas tror att syskon kan ha frågor om varför 

just de fått ett syskon med funktionsnedsättning. Han tror också att syskon kan drabbas av 

skuldkänslor och ha behov av att träffa andra syskon som lever under liknande förhållanden. Jonas 

ser dock att föräldrar är medvetna om problemet och tar sig tid för även syskonen. 

 

7.4 Analys av kuratorernas beskrivningar efter Shiers modell 
 

Habiliteringen i båda kommunerna kan antas vara beredda att lyssna på syskons åsikter, då de alltid 

är välkomna till habiliteringen och får vara delaktiga i vissa aktiviteter. Det innebär att 

habiliteringen alltså är beredda att lyssna på syskonen, men de ser det inte som sitt huvuduppdrag. 

Habiliteringen är också beredda att stödja syskon i att uttrycka sina åsikter och synpunkter under 

enskilda syskonsamtal. Det är också den metod och aktivitet verksamheten har tillgång till för att 

stödja syskon att uttrycka sina åsikter. Ingen av verksamheterna har som rutin att regelbundet träffa 

syskonen personligen och stämmer inte av med dem hur de upplever familjesituationen eller vilket 

stöd de kan tänkas vara i behov av. Detta gör de däremot med barn och förälder vid 

habiliteringensplaneringar och utvärderingar. Habiliteringen försöker att alltid se till hela familjens 

behov men har ingen policy för hur de ska inkludera syskonen i arbetet. 

 

Habiliteringen i båda kommunerna lever delvis upp till både nivå 1 och 2 i Shiers modell. De är 

beredda att lyssna på syskon och har vissa förutsättningar för att höra deras åsikter, till exempel 

under syskonsamtal. På regelbunden basis har de dock ingen intention att involvera syskonen vid 

planeringar och uppföljningar. De har inte heller som policykrav att göra detta. Detta visar åter på 

att det kan finnas organisatoriska aspekter som påverkar de professionella i sitt arbete. De 

organisatoriska aspekterna i detta sammanhang skulle kunna tänkas utgöra både ett hinder och en 

möjlighet för de professionella att ändra sina rutiner. Omformatering av rutiner vid exempelvis 
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uppföljningar skulle kunna tänkas möjliggöra för de professionella att inkludera syskonen 

ytterligare. Samtidigt finns andra faktorer som kan begränsa de professionella till att göra detta. 

 

Johansson, Carlsson och Sonnander (2010) beskriver att det kan vara en skillnad på vad en anställd 

beskriver vara en viktig del av sitt arbete och hur mycket tid den faktiskt ägnar åt denna 

arbetsuppgift. Kuratorn Johanna visar en medvetenhet om att syskon påverkas av sin 

familjesituation. Båda kuratorerna förklarar däremot att hur mycket stöd syskon faktiskt får beror på 

både en resurs- och även en kunskapsfråga. Även om kuratorerna ser det som viktigt att även 

involvera syskon, verkar syskons behov komma i andra hand, medan övriga familjemedlemmars 

behov prioriteras före. Ekonomiska satsningar har exempelvis gjorts på föräldragrupper och 

familjeträffar. Bristen på syskongrupper förklaras istället som brist på underlag i form av deltagare, 

vilket skulle kunna vara fallet. Kuratorerna har dock beskrivit hur gruppverksamhet är en kostsam 

och tidskrävande insats. Avsaknaden av syskongrupper skulle därför kunna bero på att resurser till 

föräldragrupper prioriteras före, enligt vår tolkning. 

 

Jonas tar också upp ett exempel på en flicka han skulle träffat samma dag, som lever i en familj där 

hennes syster har en funktionsnedsättning. Föräldrarna hade där berättat att hennes egenskaper är 

självständig, blyg och känslosam. Kuratorn menar att skolan misstolkar flickans egenskaper och att 

flickan inte mår så dåligt som de tror. Forskning visar dock att det är just dessa egenskaper som 

syskon ofta utvecklar på grund av familjesituationen som råder när ett barn har en 

funktionsnedsättning. Jonas tankar om att systern inte är i behov av stöd behöver inte vara fel. Han 

uppmärksammade dock inte flickans egenskaper i förhållande till henne situation som syskon. Detta 

skulle kunna peka på en okunskap om hur syskon till barn med funktionsnedsättningar kan påverkas 

och att de kan vara i behov av stöd. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av habiliteringen att verksamheterna inte lever upp till 

barnkonventionens krav då de inte har som policy att involvera syskonen i insatser och inkludera 

dem vid utvärderingar och planeringar. I kommun 1 finns dock en intention om att syskonen ska 

välkomnas till habiliteringen och att de ska fråga efter hur syskonen mår, något som däremot ofta 

glöms bort i kommun 2 enligt kuratorn Jonas. Insatser i form av syskonsamtal finns i båda 

verksamheterna men är en insats som ges vid behov. Ingen av verksamheterna har några riktlinjer 

eller arbetsrutiner för en regelbunden kontakt med syskonen.  
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7.5 Anhörigstödjare 
 

I kommun 2 finns idag ingen anhörigstödjare. Anhörigstödjaren i kommun 1, Stina, har sedan 2008 

arbetat med anhöriga över 65 år. Hon beskriver att stöd till anhöriga under 65 år enligt lag ska ha 

funnits i kommuner från 2009. I Stinas kommun har dock yngre anhöriga erbjudits stöd sedan 

januari 2013. Idag arbetar Stina främst med stöd till anhöriga över 65 år men håller på att 

introduceras in i sina nya arbetsuppgifter med stöd till yngre anhöriga. Ett annat huvuduppdrag 

Stina har är att även arbeta med uppsökande verksamhet till äldre personer över 75 år. Detta 

förklarar hon vanligtvis är ett uppdrag som handläggare har i andra kommuner, men att även denna 

arbetsuppgift ålagts henne. Stina beskriver att anhörigstödet inte är en prioriterad fråga i kommunen 

och att hon upplever att politiker skulle behöva visa ett intresse i frågan. Idag finns ingen skriftlig 

rutin eller handlingsplan för hur anhörigstödet ska bedrivas i kommunen, vilket Stina menar skulle 

behövas. Kommunen har dock medverkat i ett treårigt projekt för hur anhörigstöd kan bedrivas. 

Detta menar hon har hjälpt henne mycket för att veta hur hon ska utveckla anhörigstöd mot yngre. 

 

Stina menar också att en anhörigstödjares eget engagemang till stor del påverkar hur insatser 

bedrivs och vilka insatser som erbjuds kommuninvånarna. Som introduktion till sina nya 

arbetsuppgifter med arbetet med yngre anhöriga har hon haft möten med berörda chefer. Dessa 

chefer har sedan följt med henne på studiebesök på olika boenden i kommunen. Stina har hittills 

haft en första träff med anhöriga till personer med funktionshinder och planerar en ny träff till 

hösten. På denna första träff var det dock främst föräldrar till vuxna barn. Stina förklarar att hon 

finns tillhands om anhöriga behöver få prata och att de då kan boka en tid med henne. Stina 

förklarar också att hon tycker det är viktigt att hon sitter i samma hus som handläggarna då det 

skapar en bättre samverkan. Handläggarna till yngre anhöriga har till exempel kommit in till henne 

och frågat om de kan få informera sina klienter om att de kan få ett samtal med anhörigstödjaren. 

 

Stina förklarar att hon har sett att syskon till barn med funktionsnedsättning inte har samma tid med 

sin mamma och pappa som det andra barnet i familjen har. Hon menar att syskonet plötsligt känner 

att denne inte blir sedd. Detta har hon också ett exempel på som en annan anhörigkonsulent hon 

känner uppmärksammat: 

 

Det är också någonting som jag har, inte i den här kommunen men en syster då som till slut 

började gråta när anhörigkonsulenten frågade henne: ”Men hur har du upplevt det här?”. Hon 

pratade hela tiden om sin funktionsnedsatte syster eller bror. ”Men nu frågar jag igen, hur har DU 

känt dig?”. Då började hon gråta. Hon sa att ”det är aldrig någon som har frågat mig!”. O då 

känner jag att här har vi jättemycket att lära! (Citat 12: Stina) 
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Något Stina anser är viktigt för att insatser ska fungera är att se ur ett helhetsperspektiv som täcker 

in hela familjen. Hon förklarar att insatsen så klart ska riktas till patienten, men att insatsen måste 

fungera för hela familjen. Hon menar att om det sjuka barnet mår bra så mår hela familjen bra. Stina 

tror också att föräldrar blir mer informerade idag än de blev förr, och att de idag fångas upp lättare 

redan vid barnet med funktionsnedsättnings födsel. Hon fortsätter förklara att de som professionella 

däremot kan bli bättre på att se syskonen och se familjen som helhet.  

 

7.6 Analys av anhörigstödjarens beskrivningar efter Shiers modell 
 

Stina har som ovan beskrivits endast arbetat mot yngre anhöriga sedan 2013. Stina har i sina 

uttalanden beskrivit sig vara öppen för att höra barns åsikter, på så vis att en anhörig alltid kan få 

komma och prata med henne. Däremot finns ännu inga rutiner för hur detta anhörigstöd mot yngre 

ska komma att se ut, då Stina fortfarande introduceras in i dessa nya arbetsuppgifter. Därför är det 

också svårt att analysera Stinas arbete efter Shiers modell, då hon i dagsläget inte träffar syskon till 

barn med funktionsnedsättningar. 

 

Stina har beskrivit att samverkan mellan henne och handläggare fungerar bra då de sitter i samma 

hus. Hon har beskrivit hur handläggare mot yngre ibland kommer in till henne och frågar om de får 

informera sin klient om anhörigstöd. Socialstyrelsen har i artikeln “Fokus på anhöriga” (2009) 

skrivit att detta är något som handläggare ska ha fått information om, att det är något som de ska 

informera om till sina klienter. Detta tyder på att rutiner för anhörigstöd ännu inte helt etablerat sig i 

alla kommuner. I kommun 2 finns idag inte en anhörigstödjare. Anhörigstöd verkar alltså inte vara 

en högprioriterad fråga i de kommuner vi undersökt. Detta vittnar även Stinas beskrivningar om. Att 

Stina också fått överta uppgifter av uppsökande verksamhet som handläggare vanligtvis gör vittnar 

också om hennes bortprioriterade roll i kommunen. 

 

7.7  Avslutande analys utifrån ett systemteoretiskt perspektiv 
 

Den tidigare forskning som finns om syskonens situation som vi tidigare skrivit om, har visat på en 

intressant paradox där syskonet får en osynlig men samtidigt viktig roll inom familjen. Syskonet 

utvecklar medberoende egenskaper eller blir enligt en systemteoretisk tolkning symptombärare för 

den problematik som råder inom familjen, på så sätt att endast de kompetenta sidorna av syskonets 

personlighet får utrymme i familjen. Detta återspeglas också i de professionellas uttalanden på så 

sätt att de sällan tar sig tid att träffa och fråga syskonen hur de mår.  De professionella utgår från att 

syskonen har de bra i den situation som råder och tar sig tid för insatser till dem först när föräldrar 



 

38 

påtalar att det verkar finnas ett behov. På så sätt osynliggörs syskonen även av de professionella i 

möten med familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. 

 

En tolkning vi gör är att en anledning till att syskonen osynliggörs kan vara att det är svårt för de 

professionella att se behov hos ett barn som är van att alltid vara duktig och hjälpsam och ständigt 

sätta andras behov före sina egna. Kanske leder syskonets egenskaper därmed till att varken 

professionella, föräldrar eller syskonet själv längre ifrågasätter syskonets position inom familjen. 

Kuratorn Jonas beskriver till exempel att vid besök på habiliteringen har barnet med 

funktionsnedsättning kunnat göra saker med hjälp av sitt syskon, som det inte kan med andra 

personer. Att syskonet som deltagare på möten på habiliteringen på så sätt kunnat fungera nästan 

som en behandlare för barnet med funktionsnedsättning. Även LSS-handläggaren Niklas har 

beskrivit att när syskon är med på besök så kan det vara för att agera som stöd för barnet med 

funktionsnedsättning. Detta kan tyda på att även de professionella kan låta syskonet inta rollen som 

“stödjare” i möten med dem, istället för att syskonet får närvara på möten för sin egen skull. 

Syskonet får således inte hjälp med att komma ur den stödjande rollen, en roll som forskning visat 

kan vara svår för ett barn att bära. Familjen får därmed inte heller verktyg av de professionella att 

hantera den situation som uppkommit till följd av funktionsnedsättningen. Ur ett systemteoretiskt 

perspektiv utgår de professionella därmed redan från de relationer familjemedlemmarna utvecklat i 

förhållande till varandra, istället för att rikta blicken mot varför relationerna ser ut som de gör och 

om de är till fördel för familjen som helhet. 

 

Vad händer då för syskonet när de professionella i sin yrkesroll riskerar att reproducera den roll 

syskonet har i sin familj även i möten med dem som professionella? Enligt systemteorin har varje 

system en termostatfunktion där individerna inom exempelvis familjen ständigt anpassar sitt 

beteende efter varandra för att det ska råda en balans i kontakten mellan dem. Familjen har också 

uttalade eller outtatalade regler som individen anpassar sig till automatiskt för att upprätthålla denna 

balans. Toleransnivån för olika beteenden behöver dock inte vara samma för alla 

familjemedlemmar. Det skulle kunna tänkas att syskonet lärt sig att beteenden som accepteras för 

barnet med funktionsnedsättning inte är acceptabla för denne själv. Syskonet får istället väga upp de 

beteenden barnet med funktionsnedsättningen utövar för att familjen inte ska belastas ytterligare. På 

så sätt blir syskonet symptombärare och skulle också kännas sägas bli medberoende till barnets 

funktionsnedsättning. Om de professionella därmed sällan träffar syskonen och för en dialog med 

familjemedlemmarna om hur situationen känns för dem alla, finns det enligt en systemteoretiskt 

tolkning, få chanser för syskonet att komma ur sin position som symptombärare. Syskonet riskerar 

därmed att bli fast i en roll som forskning visat att de inte alltid mår bra av att vara i. 
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De professionella har i vissa sammanhang dock uttryckt att syskonen kan erbjudas syskonsamtal för 

att själva få prata ut om den roll de får i sin familj. De professionella verkar således inte ha en 

intention eller riktlinjer för hur syskon ska integreras vid insatser mer än just att syskonen kan få 

dessa samtal om det skulle uppkomma ett behov. Samtliga professionella inom LSS och 

Habilitering har poängterat att de alltid vill träffa barnet (med funktionsnedsättning) och ta hänsyn 

till dess vilja, då insatser i dessa verksamheter bedrivs i syftet att lindra konsekvenserna av barnets 

funktionsnedsättning. De professionella argumenterar för att detta barn är föremål för insatser och 

att de därmed alltid utgår från barnets vilja i sitt arbete. Samtidigt genom att bara lyssna på det 

barnet, riskerar professionella att låta syskonen i familjen fortsätta i en livssituation. Något som 

forskning visat innebär en risk för beteendemässiga och emotionella problem, utan att analysera 

syskonens behov eller utveckla riktlinjer för hur dessa problem kan motverkas. Föräldrarnas behov 

av stöd och att tala ut har till exempel samtliga professionella sagt att de arbetar med och lyssnar på. 

En tolkning vi gör är att anledningen till att föräldrar involveras till så stor del i arbetet skulle kunna 

bero på att de är målsmän för dessa barn. Därmed har de sin självklara roll vid möten med 

professionella som en företrädare för barnet med funktionsnedsättning. En annan anledning skulle 

kunna vara att de i egenskap av föräldrar också anses utgöra en viktig del av arbetet då 

omsorgsförmågan föräldern har i sin tur påverkar barnet med funktionsnedsättning. Att rikta 

insatser mot föräldrar är i sin tur även en insats till barnet och även dennes syskon. Detta har också 

till viss del uttrycks i de professionellas uttalanden i samband med uttalanden om avlastning vid 

LSS-handläggning och stödinsatser från habiliteringen. 

 

Professionella i kommun 1 har samtliga visat en medvetenhet om att syskonens situation är viktig 

att beakta i de insatser de riktar till familjerna. De för diskussioner som ur ett systemteoretiskt 

perspektiv visar på reflektioner om att det finns förtjänster med att se familjen ur ett 

helhetsperspektiv. Professionella i kommun 2 har också uttryckt att syskon kan påverkas av sin 

familjesituation men tar inte hänsyn till detta på samma sätt som i kommun 1. Vad detta beror på 

kan vara svårt att analysera med så litet urval. Traditioner inom respektive kommun skulle kunna 

vara en orsak. En annan kan vara det att lagstiftning inte ger exempel för hur syskonens situation 

ska beaktas och att den enskilde socialarbetarens egna åsikter till viss del kommer att styra hur 

arbetet utformas. 

 

I de argument som förts av de professionella om hur syskon inkluderas verkar det dock inte finnas 

kännedom om att syskonen påverkas till lika stor del som övriga familjemedlemmar. Vi har relaterat 

syskonens situation till begreppet medberoende och hävdat att syskonen till lika stor del kan 
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påverkas av den problematik som råder. Medberoendebegreppet synliggör att två personer kan 

drabbas till lika stor del av den problematik en utav personerna har så som exempelvis missbruk 

eller i detta fall en funktionsnedsättning. Alla barnens behov i familjen skulle genom 

medberoendebegreppet kunna likställas och ha lika stor legitimitet till stöd och engagemang av de 

professionella. Ändå får de inte det. Vad är det då som påverkar att syskonen inte tilldelas samma 

status i egenskap av att vara barn som är föremål för insatser av professionella, som deras syskon 

som har en funktionsnedsättning får? 

 

Argumenten till att arbetet bedrivs på detta sätt har de professionella hänvisat till styrdokument och 

resurser. En annan tolkning vi gör att också att det kanske helt enkelt inte finns en medvetenhet om 

hur syskonen kan behöva stöd i familjesituationen. De professionella har samtliga sagt att de tror att 

syskon påverkas av familjesituationen. När de sedan beskriver sitt eget ansvar för dessa barn är det 

främst i förhållande till anmälningsskyldigheten att anmäla eller hänvisa vidare till annan 

myndighet om de upptäcker att ett barn far illa. Det verkar helt enkelt inte finnas kunskap och 

intention av att själva kontinuerligt arbeta även för syskonets välmående på samma sätt som för 

övriga familjemedlemmar. Detta verkar dock som sagt inte bero på de professionellas ovilja, då 

samtliga professionella uttryckt att de önskar det fanns mer de kunde göra för syskonen. Vem som 

får insatser eller inte verkar snarare bero på vem som räknas som klienten i arbetet och vem som 

inte gör det. Klienten, som arbetet utgår ifrån, har genom staten rättigheter som måste uppfyllas. 

Det är också i första hand endast klienten som enligt de professionella omfattas av barnperspektivet. 

Rätten till insatser verkar därmed vara förknippade med “klientrollen” och vem som ingår i denna. 

Enligt de professionella är klienten den person som utredningen utgår från eller den som journalen 

förs på. Därmed skulle det kunna tänkas att de professionella hamnar i ett utgångsläge där de är 

skyldiga att tillgodose klientens, alltså barnet med funktionsnedsättnings, behov och övriga 

personer eller arbetsuppgifter blir sekundära i förhållande till det. 

 

Sammanfattningsvis vill vi knyta tillbaka till våra frågeställningar. De professionella har beskrivit 

att de främst träffar syskonen då föräldrarna har barnpassningsproblem eller vid familjeaktiviteter. 

Vid behov kan dock habiliteringen träffa syskonen för en djupare kontakt. Våra resultat pekar dock 

på att ingen av verksamheterna inte har någon avsikt att regelbundet träffa syskonen, då de 

professionella menar att det inte ingår i deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Argumenten de 

professionella för är att deras insatser riktar sig till ”klienten” då det är den som är primärpatient, 

alltså den som utgör grunden för arbetet. Liknande resonemang förs även för huruvida syskonen 

inkluderas i ett barnperspektiv. De professionella har olika resonemang för vilka som ingår i 

barnperspektivet och arbetar därmed på olika sätt för att inkludera alla barn i familjen. Däremot 
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lever ingen av verksamheterna upp till barnkonventionens krav om barns delaktigt, i förhållande till 

syskonen enligt vår analys. Detta visar också att olika kommuner kan ha olika sätt att angripa den 

lagstiftning och de styrdokument som är utgångspunkt vid arbetet för barn med 

funktionsnedsättning. 

 



 

42 

8 Diskussion 
 

Vår analys visar att syskon inte inkluderas till så stor grad av verksamheterna i vår undersökning 

och att de inte lever upp till barnkonventionens krav för dessa barn. De professionella hänvisar 

bland annat till brist på kriterier för syskons deltagande i styrdokument som en anledning till detta. 

Lagstiftning och rekommendationer från socialstyrelsen ger mycket riktigt inte stor vägledning för 

hur detta arbete bör ske. Däremot har vår analys visat att bedömningar för hur syskon ska 

inkluderas i en verksamhet skiljer sig åt beroende på varje enskild handläggare/kurator. Alltså är det 

inte är enbart lagstiftning i första hand som avgör hur en professionell disponerar sin arbetstid. 

Frågan är om ytterligare arbetsbeskrivningar för hur syskonen ska hanteras i verksamheten faktiskt 

skulle leda till en förändring. Nya riktlinjer från stat och kommun kanske inte räcker för att 

åstadkomma en förändring? Något vi frågar oss är vad som kan påverka vilka arbetsuppgifter en 

professionell väljer att fokusera på. 

 

Lagstiftning och riktlinjer verkar idag vara utformade på ett sätt som tillåter yrkesutövaren att göra 

egna tolkningar och individuella bedömningar för hur arbetet med familjer där ett barn har en 

funktionsnedsättning ska bedrivas. Fördelarna med det skulle kunna vara att insatser utformas 

individuellt och kan anpassas efter familjens specifika förutsättningar och behov. Det skulle i så fall 

också skapa större förutsättningar för ökad brukarmedverkan och flexibilitet. Nackdelar individuella 

bedömningar kan leda till är dock att kommuners eget engagemang påverkar hur olika 

interventioner prioriteras. Kommunerna i vår undersökning har liknande socio-ekonomisk kontext. 

Ändå skiljer sig deras beskrivningar åt för hur syskon bör inkluderas i arbetet, vilket tyder på att det 

inte bara är ekonomiska resurser som avgör hur verksamheter bedrivs.  

 

I dagens samhälle lever vi i en tidsanda som kännetecknas av besparingar och effektivisering. 

Flertalet av de professionella i vår undersökning uttryckte att deras agendor alltid är fullbokade och 

har lite plats för oplanerade händelser. Människor inom omsorgsyrken har ofta en hög 

arbetsbelastning, vilket vi tror leder till att yrkesverksamma får resonera med sig själva om vad som 

är rimligt att hinna med utifrån sin arbetssituation. Det blir vad den professionella själv tycker är 

viktigt som avgör vad denne prioriterar att fokusera på. Vi tror att prioriteringar alltså inte enbart 

sker utifrån lagstiftning utan det snarare beror på vad yrkesutövaren ser som sina främsta 

arbetsuppgifter. Om tid utöver de vanliga arbetsuppgifterna finns kan den anställda utföra sådant de 

tycker är viktigt men som inte är deras huvudsakliga uppdrag. Syskonens situation verkar, i våra 

intervjupersoners uttalanden, vara just en sådan arbetsuppgift som till viss del räknas utöver de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna. Den professionelles kunskap om vikten av olika insatser kan också 
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påverka vad som prioriteras i arbetet. Både resurser och egen kunskap kan alltså vara begränsande 

faktorer. 

 

Avslutningsvis vill vi peka på en annan aspekt vi stött på i styrdokument och till viss del i de 

professionellas uttalanden. Det vi stött på är att de professionella skulle kunna tänkas hamna i ett 

dilemma, ett dilemma mellan vems intressen i familjen som ska vara avgörande för hur insatser ska 

bedrivas. Barnet är enligt lagstiftning primärpatient och den arbetet utgår ifrån. Insatser som går 

emot barnets vilja får inte förekomma och skulle därmed kunna räknas som en tvångsåtgärd, något 

som är förbjudet. Insatser som exempelvis korttidsboende kan aldrig beslutas enbart för att familjen 

ska få avlastning, utan måste alltid ha barnet med funktionsnedsättnings medgivande. Det 

åskådliggör ett dilemma som professionella kan tänkas hamna i där insatser från dem riktas till 

enbart ett av barnen i familjen. Relationen blir således inte jämlik utan två barns behov kan komma 

att ställas mot varandra där ett utav barnens viljor alltid har företräde. 

 

Då vi uppmärksammat att de professionellas arbete främst riktar sig till barnen med 

funktionsnedsättning och därefter föräldrarna, ställer vi oss frågande till vem som då ska rikta sig 

till syskonen? Är syskon dömda att alltid komma i tredje hand i de professionellas rutiner? 

Professionella hänvisar till att syskonen får stöd genom att de får egentid med föräldrarna då barnet 

med funktionsnedsättning är på korttidsboende. Detta är säkert en uppskattad insats men frågan är 

om det är det enda syskonen behöver. Kanske är det inte just att vara själv med föräldrarna två 

dagar var tredje helg som är det viktigaste? Vi tror att det förutom enbart korttidsboende dessutom 

kan behövas en kontinuerlig kontakt med det professionella nätverket som finns runt familjen. Att 

syskon regelbundet blir tillfrågade hur de mår, inte bara när föräldrarna ser att en kontakt med 

kurator behövs. Att redan tidigt se vilka roller syskonen utvecklar och eventuellt arbeta bort de 

roller som skulle kunna påverka syskonen negativt. De professionella har uttryckt att de kan hänvisa 

vidare syskon till en samtalskontakt om de märker att syskonen påverkas av familjesituationen. En 

tanke vi får är dock att det aldrig borde behöva gå så långt att man behöver gå i bearbetande samtal 

på barnpsykiatrin på grund av sin uppväxt som syskon. Inte när det redan tidigt finns en rad olika 

professioner som arbetar med familjen, med uppdrag att försöka hitta verktyg för att lindra 

konsekvenserna av barnets funktionsnedsättning. 

 

Yrkesgrupperna i vår undersökning har alla olika yrkesområden och ansvar för familjer där ett barn 

har en funktionsnedsättning. Detta skulle kunna tänkas vara i syfte att täcka upp den hjälp dessa 

familjer kan behöva. Vår undersökning har dock visat att syskonen inte är en prioriterad grupp hos 

någon av de professionella vi träffat. En tolkning som kan göras av detta är att syskonen riskerar att 
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falla mellan stolarna i de verksamheter familjen möter. Ingen av de professionella har sagt sig ha ett 

huvudsakligt ansvar för syskonen utan hänvisar istället ansvaret till varandra eller till andra 

myndigheter. 

 

För att återknyta till begreppet medberoende så verkar verksamheterna i vår undersökning inte se på 

syskonens situation ur ett sådant perspektiv. Problematiken med “medberoende”, där flera parter är 

lika delaktiga i en persons missbruk, skada, funktionsnedsättning och så vidare, verkar vara ett 

ouppmärksammat problem. Tankesättet om medberoende är helt enkelt inte applicerat i denna 

kontext. Om personens medberoende inte uppmärksammas av verksamheter tror vi att detta, precis 

som i vår undersökning, kan leda till att dessa människor kan falla mellan stolarna. På grund av det 

anser vi att ämnet är viktigt att forska vidare om då vi kan anta att det är fler än enbart dessa syskon 

som glöms bort. Genom att se problemet ur en mer generell syn anser vi att samma problematik kan 

appliceras även på andra grupper, exempelvis inom sjukvården och psykiatrin. Den fortsatta 

forskningen skulle kunna påvisa att stöd till syskon eller andra grupper i liknande situation faktiskt 

är viktig, och för att det skulle kunna bli en förändring är fortsatt forskning anser vi nödvändig.  

 

Den medberoende, i vårt exempel syskonet, kan få en roll av att vara den som balanserar 

familjesystemet och får det att fungera. Därmed anser vi att även dennes situation borde vara 

utgångspunkt i de åtgärder och insatser som riktas till familjer där ett barn har en 

funktionsnedsättning. Risken kan annars bli att de professionella riskerar att reproducera syskonets 

utsatta eller ”medberoende” roll genom att låta syskonen inta samma stödjande funktion som de har 

i familjen, även hos de professionella. Vi menar inte att rollen syskonet tillskrivs behöver försvinna, 

men att det däremot behövs ett regelbundet stöd för att kunna hantera den och även kunna frånsäga 

sig den och det ansvar som rollen innebär. En förändring behövs för att låta syskonet komma ut ur 

den skugga insatser till barnet med funktionsnedsättning riskera att skymma dem bakom. Att 

syskonet inte ska behöva vara den spegelbild som hela tiden ska väga upp för de egenskaper som 

barnet med funktionsnedsättning har svårigheter med. Att få utvecklas utan press på att alltid vara 

duktig, utan att syskonet istället synliggörs för vem han eller hon ”är” och inte för vad den “gör”.  

 

Här menar vi att kommuner behöver ta ett större ansvar. Ett ansvar som sträcker sig längre än den 

anmälningsskyldighet som de professionella hänvisat till. Ett ansvar över alla barn i en familjs rätt 

att få stöd och hjälp i den familjesituation de lever i. En familj kan bestå av flera barn, och samtliga 

dessa barns behov menar vi ska ha samma företräde och i vikt i mötet med offentliga verksamheter. 

Inget barn ska behöva stå i skuggan av det barnperspektiv som ska genomsyra alla de verksamheter 

familjer där ett barn har en funktionsnedsättning möter. Barnkonventionens artikel 2 lyder att “alla 
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barn har samma rättigheter och samma värde”. Barnkonventionenens artikel 6 fortsätter att “varje 

barn har rätt att överleva, leva och utvecklas”, och syftar då även på barnets psykiska och sociala 

utveckling. Våra resultat har visat att så inte alltid är fallet. Med rollen som “klient” medkommer 

också vissa förmåner, och de barn som är lika drabbade av problemet, men hamnar utanför denna 

roll, hamnar också utanför barnkonventionens stadgar i möten med professionella. Vi har med 

denna undersökning velat rikta blicken mot dessa barn, som lever i det tysta, som inte alltid syns 

och som framkommit i våra resultat heller inte alltid “hörs”. Genom att applicera begreppet 

medberoende på problematiken har vi velat visa problemets generella karaktär och låtit syskonens 

situation träda fram i ett annat ljus. Vi hoppas att den fortsätta forskningen ska ta vid där vi slutat 

och fortsätta rikta blicken mot de människor som riskerar att hamna utanför det sociala arbetets 

ramar. Människor som riskerar att hamna i skuggan av de insatser som riktas till den familjemedlem 

som utgör “klienten”. 
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11 Bilaga 2 

 



 

54 

12 Bilaga 3 

Intervjumanual 

1. Introduktion 

· Presentera oss själva. 

· Presentera syftet med studien och intervjun. 

Syftet är att undersöka hur professionella inom olika organisationer arbetar med 

familjer där ett barn har en funktionsnedsättning. Framförallt vill vi veta vilket stöd 

syskonen i familjen kan tänkas få. 

· Berätta om frivillighet och konfidentialitet. 

· Fråga om samtycke till ljudinspelning och anteckningar under intervjuns gång. 

2. Uppvärmning 

· Hur länge har du arbetat som (yrkesgrupp)? 

· Hur länge har du arbetet på denna arbetsplats? 

· Vad har du för utbildning? 

3. Arbetet med familjen 

- Hur kommer du/ni i kontakt med familjen? 

- Om inte ni har det, vem får den första kontakten med familjen (arbetsfördelningen)  

· Hur ser denna kontakt ut? 

- Hur ofta träffar ni familjerna? 

- På vems initiativ bokas nya möten? Ni eller får familjen välja? Erbjuds alla att delta 

eller är det upp till familjen själva? 

· Vilka insatser finns för familjen? 

· Finns det några insatser riktade direkt till syskonen? 

· Hur får familjen information om dessa insatser? 

4. Barnperspektivet 
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· På vilka sätt arbetar ni efter ett barnperspektiv? 

· Finns det några riktlinjer ni har att utgå ifrån för hur ni ska ha ett barnperspektiv? 

· När ni arbetar med familjer och jobbar med ett barnperspektiv, inkluderas även syskonen då? 

På vilket sätt i så fall? 

· Finns tanken om att ha ett barnperspektiv när det gäller alla barn i familjen? 

5. Styrdokument och handlingsutrymme 

· Vilka styrdokument använder ni er av i arbetet? 

Ex, lagstiftning, socialstyrelsen, kommuns riktlinjer, organisationens arbetsmetoder 

· Finns det styrdokument riktade för hur arbetet med övriga familjemedlemmar till barnet kan 

ske? - För syskonen? 

· Hur upplever du att ditt handlingsutrymme är i förhållande till riktlinjer och styrdokument? 

· Finns någon samverkan mellan olika verksamheter. Vi har intervjuer med BUH/LSS-

handläggare/anhörigstödjare – har ni någon kontakt sinsemellan? 

- Om det finns samverkan, vilka brukar delta på mötena? Vilka i familjen, enbart 

professioner? 

· Finns ”riktlinjer” för vilka som borde delta på möten? 

6. Syskon och anhöriga 

· Händer det i ditt arbete att du upplever att även övriga familjemedlemmar behöver stöd eller 

hjälp på olika sätt? 

Vad kan du i din yrkesroll göra då? 

· Vilket ansvar upplever du din verksamhet har för att fånga upp även andra familjemedlemmar 

som eventuellt har det svårt i den familjesituation som råder. 

Avslutningsvis... 

· Hur tror du familjen/syskon påverkas då ett barn har en funktionsnedsättning? 

· Är det något du själv sett i ditt arbete/syskon du träffat? 

7. Avrundning 
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· Kort sammanfattning av det som sagts 

· Återkoppla och tacka för det vi fick med oss/intressanta aspekter av det som sagts 

· Har du något att tillägga som inte har uppkommit under intervjuns gång? 

· Berätta om möjligheten att ta del av materialet om så önskas. 

 


