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Sammanfattning

Bakgrund: Närstående är engagerade i sin familjemedlem med intellektuell 
funktionsnedsättnings liv, speciellt när de är i behov av vård. I vårdandet av individer med 
funktionsnedsättning saknas det ofta tillräcklig kompetens hos vårdgivare. Varje individ är 
unik och ska bemötas och vårdas därefter, i bemötandet av individer med intellektuell 
funktionsnedsättning behöver sjuksköterskan vara respektfull, motiverande, inte vara 
dömande samt försöka undvika att göra individen upprörd. Familjecentrerade omvårdnaden 
vill involvera hela familjen och se den som en helhet.
Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelse av sitt eget och andras vårdande gällande 
individer med intellektuell funktionsnedsättning.
Metod: Kvalitativ litteraturstudie utifrån vetenskapliga artiklar som analyserade med 
innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans metod.
Resultat: I resultat framgår det att närstående hade både dåliga och bra upplevelser gällande 
vårdandet av individer med intellektuell funktionsnedsättning. Kategorierna som skapades 
var Upplevelsen av sin vårdande roll, Upplevelsen av vård från utomstående och 
Upplevelsen av sitt eget ansvar och underkategorierna var utmaningar i vårdandet, glädje i 



sin vårdande roll, bristfällig kvalitet i vårdandet från utomstående, tillfredsställande stöd, 
viljan att ta ansvar och utmaningar i ansvarstagandet. 
Slutsats: I resultatet framgår det att det till största del är negativa upplevelser som närstående 
beskriver. Det visar sig genom utmaningar och påfrestningar i vårdandet gällande individen
med intellektuell funktionsnedsättning. Genom att sjuksköterskor samtalar med närstående 
och ger dem utrymme att bestämma hur mycket de vill involveras i sin närståendes vård kan 
sjuksköterskan ge den bästa möjliga vården till både närstående och patient.

Nyckelord: intellektuell funktionsnedsättning, närstående, upplevelse och vård
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Inledning
I vårdandet av individer med funktionsnedsättning saknas det ofta tillräcklig kompetens hos 

vårdgivare. I 72 % av Sveriges kommuner uppnår ungefär hälften av personalen på bostäder 

med speciell service eller korttidsboende för funktionsnedsatta den rekommenderade 

kunskapsnivån (Socialstyrelsen, 2016). Närstående är engagerade i sin familjemedlem med 

intellektuell funktionsnedsättnings liv, speciellt när de är i behov av vård. Närstående 

beskrivs som beskyddande och detta är något som inte alltid sågs positivt utan

överbeskyddande beteende kunde leda till problem i vårdandet (Tuffrey-Wijne, Mcenhill, 

Curf & Hollins, 2007). Flera olika faktorer inom hälso- och sjukvård påverkar samspelet

mellan individer med intellektuell funktionsnedsättning, dennes närstående och vårdgivarna

(Nicolaidis et al., 2015). Tidigare forskning belyser till största del hur närstående upplever 

vårdandet kring barn med intellektuell funktionsnedsättning (Atzaba., Poria & Barak-Levy, 

2015; Hillman, Wentzel & Anderson, 2017; Shepherd, Landon & Goedeke, 2018; Ward, 

2016). Dawson et al. (2016) samt Yoong och Kortisas (2012) skriver att det förekommer en 

begränsad mängd tidigare forskning som belyser närståendes upplevelser av vårdandet 

gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning, detta gör att det finns ett behov av 

att utöka forskningen kring närståendes upplevelse gällande vårdandet av individer med 

intellektuell funktionsnedsättning.

Sjuksköterskor har inte alltid rätt kunskap gällande bemötandet och kommunikationen i

vårdandet gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning, detta leder till att det 

finns en risk för sämre vård (Nicolaidis et al., 2015). Detta är ett problem för individerna med 

intellektuell funktionsnedsättning vilket i sin tur skapar problem för deras närstående 

eftersom de är en del av vårdandet och deras liv (Tuffrey-Wijne et al., 2007). För att en 

grundutbildad sjuksköterska ska kunna förse alla individer med så bra vård som möjligt 

behöver de tillämpa ett förhållningssätt där de ser helheten omkring individerna. Det som 

denna studien kan bistå med är att ge den grundutbildade sjuksköterskan kunskap om hur 

närstående till individer med intellektuell funktionsnedsättning upplever vårdandet gällande

deras närstående och därmed ge sjuksköterskan en bredare förståelse och synsätt. Detta leder 

till att sjuksköterskan har möjlighet att ge så bra vård som möjligt till individerna med

intellektuell funktionsnedsättning.
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Bakgrund

Beskrivning av intellektuell funktionsnedsättning
Utvecklingsstörning ses som ett paraplybegrepp där intellektuell funktionsnedsättning och 

autism ingår. Intellektuell funktionsnedsättning beskrivs som svårigheter att tillämpa

färdigheter i adaptiva situationer, lägre intelligens och begränsningar i att anpassa sig efter 

krav som ställs på individen (World Health Organisation, 2018). Det krävs vissa kriterier som 

måste uppfyllas för att diagnosen intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ställas.

Individen ska ha bristande intellektuella funktioner i abstrakt tänkande, problemlösning,

resonemang, omdöme och akademiskt lärande. Individen ska även ha bristande förmåga att 

lära sig från erfarenheter, detta bekräftas genom klinisk utvärdering och individuellt 

standardiserad intellektprövning. Individen har deficitet i anpassningsförmåga och detta leder 

till brist i utvecklingen kopplat till att individen har svårt att vara oberoende och ta eget 

ansvar. Utan konstant stöd så leder bristerna till svårigheter för individen i det dagliga livet

vid till exempel kommunikation, sociala sammanhang och självständigt levande. 

Svårigheterna kan utspela sig i olika miljöer som skola, jobb, hemmet och samhället

(American Psychiatric Association, 2013).

När sjuksköterskan bemöter patienter med intellektuell funktionsnedsättning är det 

betydelsefullt att vara respektfull, motiverande, att inte vara dömande samt att försöka 

undvika att göra individen upprörd (Lovell & Bailey, 2017). En god vård och hälsa bör ges 

till hela befolkningen. Alla har rätt till vård och den bör ges med respekt och hänsyn oavsett 

intellektuell funktionsgrad, då alla människor är av lika värde (Patientlagen, SFS 2014: 821 

kap.1, 6 § ). Detta kan kopplas till det Nicolaidis et al. (2015) menar med att det finns olika 

negativa faktorer inom hälso- och sjukvård som kan påverka samspelet mellan individer med 

intellektuell funktionsnedsättning, dennes närstående och sjuksköterskorna. Detta kan vara,

utmaningar kopplade till verbal kommunikation, patienternas kroppsmedvetenhet och 

användning av lättförståeligt språk. På grund av dessa negativa aspekter i vården som kan 

uppstå för individer med intellektuell funktionsnedsättning finns det risk för att de får sämre 

vård samt att närstående då blir missnöjda (ibid). 
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Närstående 
Närstående ses ofta som familjen samt nära anhöriga. Som närstående innefattas ofta:

sammanboende, mor- och farföräldrar, föräldrar, syskon, maka och make, nära vän, 

registrerad partner samt makes/makas barn som inte är ens eget. Vilka som räknas som 

närstående kan variera, ibland räknas en nära släkting, ibland räknas de inte som närstående, 

en orsak till detta kan vara att patienten och släktingen inte har haft kontakt med varandra på 

flera år (Socialstyrelsen, 2011). Syskon till individer med intellektuell funktionsnedsättning

kan ha en stöttade och vägledande påverkan på sina syskon. När föräldrarna inte längre finns 

med i bilden tar syskonen ofta över vårdandet av sina bröder och systrar i både formella och 

informella roller (Hall & Rossetti, 2017). Enligt 3 §, kap. 5, i SFS 2014:821 framgår det att 

närstående bör ha möjligheten att vara delaktiga i utformning av patientens vård, så länge det 

inte får några konsekvenser när det gäller sekretessen.

I denna studie kommer närstående betraktas som ett brett begrepp, det kommer att omfatta 

sammanboende, mor- och farföräldrar, syskon, maka och make, nära vän, registrerad partner 

och makes/makas barn som inte är ens eget. Detta är relevant eftersom en närstående inte 

alltid behöver vara släkt med individen med intellektuell funktionsnedsättning utan kan vara 

någon som bara står familjen eller individen nära. Som Tuffrey-Wijne et al., (2017) skriver är 

närstående engagerade i individer med intellektuell funktionsnedsättnings vård (ibid). Genom 

att belysa närståendes upplevelse av vårdandet ges en möjlighet att se helheten i vårdandet av 

patienten (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Detta gäller även vårdandet gällande 

individer med intellektuell funktionsnedsättning.
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Upplevelser 
Uppfattningen av en upplevelse utgår aldrig från ett faktiskt objektivt fenomen utan den 

uppfattas på ett subjektivt sätt. Den värld människor befinner sig i innehåller människornas 

värdering av den, vad den innebär och antyder. Den värld som varje enskild person lever i 

består av deras uppfattning eller bristen på uppfattning. Vad en upplevelse betyder och vad de 

generas av är olika för varje individ. Dock är en definition av upplevelse svår att framställa 

(Laing, 1982). Upplevelserna i denna studien syftar till att finna hur närstående upplever sitt 

eget vårdande av individer med intellektuell funktionsnedsättning samt hur de upplever 

utomståendes vårdandet gällande individerna.

Omvårdnad 
Omvårdnad utgår från en personnivå. Varje individ är unik och ska bemötas och vårdas 

därefter. Omvårdnad strävar efter att främja hälsa, här har sjuksköterskan en betydelsefull roll

(Willman & Gustafsson, 2015). Omvårdnad vill främja hälsa och förebygga sjukdomar hos 

alla individer och grupper i samhället, vårda funktionshindrade så väl som att vårda döende 

(International Council of Nursing, 2018).

Familjefokuserad omvårdnad
Det är betydelsefullt att involvera familjen för att kunna förbättra förhållandet för patienten 

och dess familjemedlemmar. I vissa fall kan vårdpersonalen inte hantera problem som 

uppstår inom familjen för att vårdpersonalen inte vet vad som är bäst för familjen. Det 

förekommer inom dagens vård och omsorg en viss förväntan på närstående att de ska bidra 

till vårdandet av sina anhöriga. Att vårda sin närstående är för många en börda. För att 

familjen ska kunna ses som en enhet måste vårdpersonal inkludera hela familjen i deras vård,

först då kan deras kunskap tas tillvara. Detta beskrivs som familjefokuserad omvårdnad, som 

utgörs av två delar. En av delarna är familjecentrerad omvårdnad, varje medlem gör sin 

beskärda del och skapar därav något större. Den andra delen är familjerelaterad omvårdnad 

där vården fokuserar på patienten och dess sociala nätverk (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2017). Fokuserar vården endast på en individ inom familjen kommer resterande medlemmar 

hamna i bakgrunden. För optimal vård bör hela familjen inkluderas (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2015). Den familjecentrerade omvårdnaden innefattar att 

sjuksköterskan bygger en relation med familjen. Relationen ska vara utan hierarki för att 

kunna få fram alla involverades kompetens (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012).
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Att sjuksköterskan skapar en relation med närstående är en betydelsefull del i omvårdnaden. 

Om fler än en närstående är närvarande vid till exempel kritiska situationer kan dessa få 

stöttning av varandra. Sjuksköterskor kan använda närstående som en källa till information 

om patienten och närstående för att förbättra vården. Sjuksköterskan interagerar med 

närstående på två sätt, inbjudande och icke inbjudande. Att vara inbjudande är något som 

underlättas av erfarenhet, det är inte lätt att vara inbjudande. Det kräver att sjuksköterskor 

visar ett genuint intresse i närstående och vilja att lära känna dem för att skapa en relation. 

Detta underlättas genom att sjuksköterskan är närvarande i samtalet med närstående och 

svarar på deras frågor. Känner närstående förtroende för sjuksköterskan kan detta underlätta 

sjuksköterskans relation med närstående och vårdandet av patienten. Sjuksköterskan bör inte 

vara rädd att visa sina känslor för närstående. Att ha närstående närvarande när 

sjuksköterskan gör omvårdnadsarbetet ger bättre tillit till sjuksköterskan och får 

sjuksköterskorna att reflektera mer över sitt arbete. Hinder kan uppkomma i 

kommunikationen och relationen med närstående. Inom familjen kan det uppstå problem 

samt när närstående är missnöjda med vårdsystemet. Då är det betydelsefullt för 

sjuksköterskor att försöka fortsätta skapa en relation och kommunicera med dessa närstående 

trots hinder (Söderström., Benzien & Saveman, 2003). 

Bedömning av omvårdnadsbehov
För att sjuksköterskan ska kunna följa den familjefokuserade omvårdanden behövs en 

bedömning av vad individen med intellektuell funktionsnedsättning behöver för omvårdnad. 

Enligt Florin (2014) krävs det en bedömning från vårdgivaren om individen för att bästa 

möjliga omvårdnad ska kunna ges, bedömningen är vital för bestämmelsen av omvårdnaden 

som patienten får. Denna bedömning innefattar information om patientens krav i vardagen, 

tillgångar samt hälsosituation. För att vårdgivaren ska kunna ta ett korrekt beslut behövs djup 

och relevant information. Under bedömningen behövs olika delar av information framkomma

vilket leder fram till en helhetsbild av patientens omvårdnadsbehov. För att en bedömning ska 

ske på rätt sätt behöver vårdgivaren ha kunskap om kommunikation och ställa frågor som 

passar situationen. Bedömningen genomförs med en öppen dialog där mycket utrymme för 

patientens egna tankar ges samt en dialog där frågor som är utformade beroende på 

situationen ställs (ibid). Individer med intellektuellt funktionsnedsatta kan ha brister i sociala 

interaktioner samt kommunikation (American Psychiatric Association, 2013). När en individ 

med funktionsnedsättning vårdas ställs specifika krav på kontinuiteten samt informationen 

som ges. Individerna kan även ha svårt att föra sin egen talan samt att till exempel beskriva 
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sina symtom på rätt sätt. Närstående har då en betydelsefull roll vid dessa bedömningar för att 

kunna ge tydlig information eller ta emot information från sjukvården. Det är även 

betydelsefullt att all information anpassas efter förståelsen hos individen (Socialstyrelsen, 

2014).

En av de delar som ingår i bedömningen är möjligheten till egenomsorg Wiklund Gustin 

(2015) förklarar att egenomsorg är en individs kapacitet att själv tillgodose sina behov. Det 

finns tre huvudsakliga områden, universella egenvårdsbehovet som handlar om behov alla 

människor har, även vårdbehov kopplade till hälsoavvikelser, till exempel att kontrollera 

stressiga situationer samt äta hälsosammare kost. Hantering av förändringar eller utmaningar 

i livet som att flytta hemifrån eller förlora någon nära påverkas av tidigare erfarenheter. Om 

dessa kompetenser är bristfälliga kan individens egenomsorg påverkas negativt. En individ 

kan inte utvecklas på rätt sätt om dess behov inte tillgodoses därför bör närstående involveras 

för att se till så att detta sker och minska individens risk för ohälsa (ibid).

Problemformulering
För att sjuksköterskan ska kunna ge så bra vård som möjligt till patienten är det betydelsefullt

att involvera närstående i vårdandet och planeringen. Närstående är en tillgång för patienten 

då de kan ge stöd och finnas där i svåra situationer, liksom för sjuksköterskan som kan få 

information om patienten via närstående. Närstående blir ofta involverad i sina 

familjemedlemmars vård, speciellt om deras närstående har intellektuell funktionsnedsättning 

som kräver vård livet ut. Att vårda en individ med intellektuell funktionsnedsättning kan 

upplevas som krävande och innebära stress för närstående. För att sjuksköterskan i sin tur ska

kunna ge den bästa möjliga vården behöver närstående involveras och därigenom kan 

sjuksköterskan förstå närståendes upplevelser av den givna situationen. Då individer med 

intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att tillämpa färdigheter i olika situationer har 

de ett behov av att kommunikationen mellan sjuksköterskan och närstående fungerar på ett 

adekvat sätt. Detta för att sjuksköterskan ska veta i hur stor omfattning närstående är villiga 

att delta i vårdandet, samt att sjuksköterskan ska kunna se familjen som en helhet och ta 

tillvara på dess hjälp. Därför är det av klinisk relevans för sjuksköterskan att ha kunskap om 

närståendes upplevelse gällande vårdandet av individer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Varje medlem i familjen bidrar med sin beskärda del i vårdandet och på 

så sätt skapar de något större (Benzein et al., 2017) För att sjuksköterskan ska kunna bli en 
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del i familjens verklighet av vårdandet är det betydelsefullt att förstå närståendes upplevelse

gällande vårdandet av individen med intellektuell funktionsnedsättning.

Syfte
Syftet var att belysa närståendes upplevelse av sitt eget och andras vårdande gällande

individer med intellektuell funktionsnedsättning.

Metod

Design
Studien har genomförts som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Metoden utgick från 

Polit och Becks (2012) beskrivning av en litteraturstudie. En undersökningsfråga ställdes som 

sedan besvarades på ett strukturerat sätt genom att leta efter tidigare forskning inom området. 

Litteraturen granskades kritiskt och sammanställdes för att besvara syftet. En kvalitativ 

uppsats som genomförs via en litteraturstudie vill se helheten och inte enskilda delar. 

Resultatet av att använda en litteraturstudie syftar till att erbjuda ny kunskap inom det valda 

området (Graneheim & Lundman, 2004).

Urvalet
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna utifrån närståendes upplevelse av 

vårdandet gällande en individ med intellektuell funktionsnedsättning, vara skrivna på 

engelska, vara peer-reviewed, artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008–2018 och 

artiklarna skulle involvera vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:435) kap. 1, 2 § beskriver att människor över 18 år är vuxna. Urvalet bestämdes

utifrån inklusionkriterier som besvarar syftet (Polit & Beck, 2012). Olsson och Sörensson 

(2011) förklarar att peer-reviewed innebär att andra forskare inom samma område har 

granskat artikeln och bedömt dess vetenskapliga standard (ibid). Litteraturstudier bör basera 

sin data på så aktuell information som möjligt men det går inte att ge en specifik tidsram när 

det kommer till att välja artiklar utan detta bedöms utifrån hur mycket forskning det finns 

kring ämnet (Kristensson, 2014). 
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Datainsamling
Sökningen skedde utifrån databaserna PubMed, som är den största och mest använda 

databasen och den är mer inriktad på medicinsk vetenskap CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing And Allied Health Litterature), som är mer inriktad på vårdvetenskapliga artiklar 

(Polit & Beck, 2012). Dessa två databaser består till största del av artiklar skrivna på engelska 

och båda databaserna har huvudsakligen vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & 

Wengström, 2015). En databas är ett forum där vetenskapliga artiklar granskas och läggs ut

och sedan kategoriseras. Dessa kan därefter sökas fram genom sökord och nyckelbegrepp 

(Polit & Beck, 2012). Sökorden intellectual disability, family, caring och experience har 

använts samt synonymer till dessa. För att hitta rätt sökord som svarade på syftet och stämde 

överens med nyckelorden användes Swedish MeSH och MeSH (Medical Subject Headings) 

databasen och en diskussion fördes för att hitta de sökord på engelska som förklarade 

nyckelorden på bästa sätt. Forsberg och Wengström (2015) skriver att en kombination av de 

booleska operatorerna avancerar sökningen, OR används genom att den placerades mellan 

synonymerna till sökorden för att samtliga synonymer ska inkluderas och bilda ett block,

detta ger ett mer omfattande och bredare sökningsresultat. Sedan användes AND mellan 

blocken för att koppla samman dem med varandra och därigenom skapa ett snävare 

sökningsresultat (ibid). Sökningarna var specificerade och sensitiva, att göra sökningen 

specificerad syftar till sökningens specifika inriktning och så bra begränsning som möjlig. En 

söknings sensitivitet påpekar omfattandet av artiklar oberoende av intressegraden.

Sökstrategin har gått till på så sätt att varje bärande begrepp har utförts som en enskild 

sökning i både MeSH databasen i PubMed och CINAHL Headings i CINAHL samt som 

fritextsökning för att bredda sökningen men också för att inkludera den nyaste forskningen då 

denna inte återfinns via MeSH- termer på grund av en viss fördröjning innan artikeln 

indexerats. Dessa har förts samman till block som sedan kombinerats med booelska termer. 

Fritextsökning görs genom att ett ord skrivs in och sedan söker databaser efter detta ordet i 

författare, titel och ämnesord (Karlsson, 2017). Den sökstrategin som användes kallas 

specialiserad sökning och detta utförs under avancerad sökning i databaserna. Denna sökning 

använder sig av både sökningar i fritext och ämnesord, den drar nytta av att artiklarna är 

indexerade. Indexerad implicerar att informationen om artikeln placeras in i databasen på ett 

så vis att den går att söka (ibid). Databassökningarna gjorda i både CINAHL och PubMed

(bilaga 1 och 2) genererade 1954 träffar varav alla lästes på titelnivå. Av dessa exkluderades 

1835 artiklar då de inte uppfyllde inklusionkriterierna för studien, orsaken till detta var att 
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oftast deltagarnas ålder var under 18 år. De kvarstående 119 artiklarna lästes på abstrakt nivå 

för att finna artiklar relevanta för syftet. Av dessa 119 föll 63 artiklar bort på grund av att de 

var kvantitativa eller att de hade ett annat perspektiv än närståendes. De kvarstående 54

artiklarna lästes i fulltext varvid 37 artiklar exkluderades för att de inte svarade på syftet. De 

kvarstående 17 artiklarna kvalitetsgranskades och åtta av dessa artiklarna förekom både i 

sökningarna från CINAHL och i PubMed. 

Granskning av artiklar

För att värdera kvaliteten av de vetenskapliga artiklarna som användes i resultatet i denna 

studie gjordes en kvalitetsgranskning utifrån Forsberg och Wengströms (2015) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar. Denna granskningsmallen valdes för att den ansågs

som relevant för studien samt att den upplevdes lätt att använda. Mallen är relevant för den 

tar upp frågor som är nödvändiga att veta för att kvalitetsgranska kvalitativa artiklar och den 

ger utrymme för egna reflektioner om slutsatsen. Artiklarna kunde få 25 poäng utifrån 

granskningsmallen, de frågor som inte gav poäng var frågor som upprepades med 

beskrivningar, var studien utfördes och om de hade bias eller inte. Artiklarna hade möjlighet 

att få JA, NEJ eller VET EJ på frågorna och endast svaret JA gav poäng (ibid). Artiklarna 

som inkluderades i resultatet värderades enligt en procentuell poängskala där 60- 69 % var 

låg kvalitet, 70-79 % var medelhög och 80- 100 % var hög kvalitet (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). De 17 artiklarna som kvarstod kvalitetsgranskades, samtliga godkändes då 

artiklarna värderades ha hög kvalitet. Ingen artikel som inkluderades i resultatet hade lägre 

kvalitet än 80%.

Dataanalys
Innehållet i artiklarna som presenterades i resultatet analyserades genom en innehållsanalys 

inspirerad av Granheim och Lundman (2004). En innehållsanalys innebär att en tolkning görs 

av en text. Innehållsanalyser används inom omvårdnadsforskning för att granska, analysera 

och tolka (ibid). Vid en induktiv ansats utgår inte studien från någon befintlig teori utan en 

teori eller en början på en teori genereras av studien. Studien bör redovisa ett synsätt som till 

exempel ett omvårdnadsperspektiv som denna studien använde (Henricson, 2017). I det första 

steget lästes de utvalda artiklarna noggrant och enskilt för att få en helhetsbild av innehållet. I

nästa steg skrevs alla artiklar ut i pappersformat för att lättare kunna markera 

meningsenheterna som skulle bygga grunden för resultatet. Meningsenheter markerades i

artiklarna enskilt först och sedan jämfördes vilka meningsenheter som hade funnits i varje
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artikel och en diskussion fördes om vilka som svarade på syftet. De meningsenheter som 

valdes ut skrevs in i ett ordbehandlingsdokument i Google drive för att underlätta läsningen 

och arbetet med meningsenheterna, meningsenheterna skrevs in i samma ordning som de 

återfanns i artiklarna. För att på ett enkelt sätt hålla reda på vilka meningsenheter som 

tillhörde vilken artikel utvecklades ett numreringssystem. Varje artikel fick en bassiffra och 

sedan numrerades varje meningsenhet i den följd de skrevs in i dokumentet, till exempel 1-

001, 1-002 och så vidare. Graneheim, & Lundman (2004) förklarar att en meningsenhet är 

den del av texten som är meningsbärande. De kan innefatta ord, meningar och textstycken 

som hör samman genom sammanhang och innehåll (ibid). Därefter översattes 

meningsenheterna med ett tillvägagångssätt som var noggrant och textnära för att inte tappa 

väsentligt innehåll. Efter detta utfördes kondensering av meningsenheterna. Kondensering

innebär att göra texten i meningsenheterna kortare utan att något väsentligt går förlorat

(Graneheim & Lundman, 2004). Därefter utfördes en kodning av de kondenserade 

meningsenheter. Kodningen går ut på att utveckla en etikett som kort beskriver 

meningsenhetens innehåll (ibid). Efter kodningen var gjord granskades alla meningsenheter

och vissa togs då bort då en överenskommelse om att de inte svarade på syftet gjordes. Samt 

ändrades vissa som inte var helt korrekt översatta eller där koden behövde ändras på grund av 

feltolkning. I det näst sista steget skrevs meningsenheterna ut och klipptes isär var för sig för 

att möjliggöra gruppering av koder med likartat innehåll, alla meningsenheter med likartat 

innehåll delades upp i grupper, en öppen dialog hölls och på detta sätt skapades 

underkategorier. Sista steget innefattade diskussioner gällande vilka underkategorier som 

hade likartat innehåll och som tillsammans skapade kategorier som svarade på syftet.

Graneheim & Lundman (2004) beskriver en kategori som en sammanfattning av flera koder 

som har likartat innehåll. Innehållet i en kategori ska svara på frågan vad? Och återberättar 

innehållet i koderna på ett beskrivande sätt. En kategori kan delas upp i underkategorier för 

att göra en ytterligare abstraktion av innehållet (ibid). Exempel på analysförfarande finns i 

bilaga 5.

Etiska överväganden
Även Forsberg och Wengström (2015) understryker att ett etiskt övervägande bör göras innan 

en litteraturstudie. Det finns etiska överväganden gällande urvalet samt resultatet. Denna 

studie tar hänsyn till individers vilja att vara anonyma. Detta görs genom att använda sig av 

artiklar som är etiskt godkända (ibid).Genom att ge en bättre förståelse för hur närstående
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upplevde vårdandet gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning kan denna 

studie vara till nytta vården. Individer med intellektuell funktionsnedsättning deltar i denna 

studiens val av artiklar. Dessa individer har svårt att ge sitt medgivande, därför används

enbart artiklar som är etiskt godkända eller tydligt diskuterar etiska dilemman. Enligt Polit 

och Beck (2012) behöver forskare som forskar om människor hantera etiska dilemman. Det 

är betydelsefullt att människors rättigheter och deras vilja att vara anonyma bevaras. Studier 

ska minimera skada och öka nyttan en studie gör.
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Upplevelsen av sin vårdande roll
Kategorin består av de två underkategorierna, upplevelsen av utmaningarna i vårdandet och 
glädje i vårdandet.

Upplevelsen av utmaningarna i vårdandet

Utmaningarna för närstående i vårdandet gällande individer med intellektuell 

funktionsnedsättning var många, en av dessa utmaningarna var individerna med intellektuell 

funktionsnedsättnings beteende. Närstående upplevde avundsjuka, stigma och oro över 

beteendet. De upplevde oro över att det vuxna barnet inte skulle klara sig själv, eller att det

skulle vandra iväg eller försvinna (Gauthier- Boudreault., Gallagher & Couture, 2017; Gibbs., 

Brown & Muir, 2008; Iacono., Evans., Davis., Bhardwaj., Turner., Torr & Trollor, 2016;

Kuo, 2015; Marsack & Perry, 2018; McKenzien & McConey, 2016; Nicholas., Calhoun., 

McLaughlin., Shankar., Kreitzer & Uzande, 2017). Vissa närstående var rädda för dåliga och 

aggressiva beteenden, detta visade sig speciellt när individerna med intellektuell 

funktionsnedsättning uttryckte smärta. Närstående upplevde att de blev påverkade emotionellt 

av att hantera smärta hos individen med intellektuell funktionsnedsättning, till exempel 

ångestkänsla och självförakt när de såg individen med intellektuell funktionsnedsättning ha 

ont samt självförakt när de inte kunde lindra smärtan. Några närstående beskrev att de 

upplevde att deras vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättnings beteende var krävande 

men att det var värre när individen var ung (Chou., Fu & Chang, 2013; Findlay., Williams., 

Baum & Scior, 2015; Hines., Baladin & Togher, 2014; Iacono et al., 2016; Marsack & Perry, 

2018).

Närstående upplevde även en tydlig utmaning i vårdandet gällande individer med intellektuell 

funktionsnedsättning just på grund av att de har en funktionsnedsättning. De upplevde även 

att vårdandet genererade stress och ångest. Kopplat till detta var det ett problem att lösa 

konflikter, de upplevde att de undvek det till största möjliga mån för att konsekvenserna ofta

blev för svåra att hantera (Chou et al., 2013; Davys., Mitchell & Haigh, 2016; Gibbs et al., 

2008; Hines et al., 2014; Kuo, 2015) Även att släppa taget om barnet när de började bli äldre 

och det var dags för dem att flytta in på ett boende upplevdes som utmanande samt 

ångestfyllt. Detta gällde även när närstående använde sig av avlastningsvård, de kände skuld 

över att de överlämnade vården till någon annan. Även när närstående själva skulle flytta 

hemifrån upplevde de ångest över att lämna familjen och vårdandet, de upplevde 

skuldkänslor för oförmågan att upprätthålla kontakten med individen med intellektuell 



17

funktionsnedsättning när de inte längre bodde tillsammans. Närstående upplevde även 

utmaningar med att inte känna skuldkänslor (Davys et al., 2016; Iacono et al., 2016; Mannan., 

O´Brian., McConkey., Finley., Lawlor & Harrington, 2011; Tozer., Atkin & Wenham, 2013;

Tozer & Atkin, 2015).

Ångest upplevde närstående även i andra aspekter som hur mycket de kunde involvera sig i 

vårdandet gällande individen med intellektuell funktionsnedsättning samt över att de inte 

ännu hade samtalat med sitt vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning angående 

sexuell information (Tozer et al., 2013; McKenzien & McConey, 2016). Framtiden var även 

en aspekt som tillhörde utmaningarna i vårdandet gällande en individ med intellektuell 

funktionsnedsättning. De var oroade och rädda för hur framtiden såg ut för individen med

intellektuell funktionsnedsättning, vad som skulle hända och möjligheten individen hade till 

vårdstöd. Även planeringen av framtiden upplevde närstående som utmanande och 

frustrerande speciellt när den var bristfällig (Davys et al., 2016; Gauthier- Boudreault et al., 

2017; Gibbs et al., 2008; Kuo, 2015; Marsack & Perry, 2018; McKenzien & McConey, 2016;

Nicholas et al., 2017; Tozer et al., 2013; Tozer & Atkin, 2015). Med framtiden kom även oro

för döden. Närstående oroade sig över att den som hade den huvudsakliga vårdarrollen för 

individen med intellektuell funktionsnedsättning skulle dö. Det som för det mesta skapade 

oron var att närstående skulle dö före individen med intellektuell funktionsnedsättning eller 

att de inte längre var kapabla till att ta hand om sitt vuxna barn med intellektuell 

funktionsnedsättning när de blev äldre (Band- Winterstein & Aviell, 2017; Baumbusch et al., 

2017; Davys et al., 2016; Kuo, 2015; Marsack & Perry, 2018; McKenzien & McConey, 

2016). 

En återkommande upplevelse var också att närstående kände sig socialt isolerade och fast i 

vårdandet. De upplevde isolering på grund av det vuxna barnet med intellektuell 

funktionsnedsättnings behov och detta ledde ibland till svårigheter att delta i sociala 

situationer. Närstående upplevde även sig själva vara tvungna att se till att det vuxna barnet 

med intellektuell funktionsnedsättning hade ett socialt liv vilket resulterade i att den 

närståendes sociala liv blev sämre och isolerat (Band- Winterstein & Aviell, 2017; Hines et 

al., 2014; Gibbs et al., 2008; Marsack & Perry, 2018; McKenzien & McConey, 2016; Tozer 

et al., 2013). Närstående upplevde också att de hade fler än en roll i familjen på grund av 

vårdandet gällande individen med intellektuell funktionsnedsättning, syskon till individer 

med intellektuell funktionsnedsättning upplevde att de hade mer av en föräldraroll. Andra 
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upplevde att de hade två roller, en roll som vårdgivare till individen med intellektuell 

funktionsnedsättning och en roll som förälder till resten av familjen (Davys et al., 2016; Kuo, 

2014; Tozer et al., 2013; Tozer & Atkin, 2015).

Det var även närstående som upplevde att deras välmående påverkades av vårdandet, de 

upplevde utmattning. De påverkades av att de inte kunde släppa vårdandet samt att vårdandet 

överlämnades till dem (Band- Winterstein & Aviell, 2017; Iacono et al., 2016; Nicholas et al., 

2017). Närstående upplevde att de inte kunde resa någonstans då de upplevde att detta skulle 

påverkar vårdandet av individen med intellektuell funktionsnedsättning. Om de lyckades 

planera in en resa påverkades den negativt av vårdarrollen de hade (Hines et al., 2014). 

Syskon uttryckte att de upplevde sin uppväxt som kaotisk och fylld av stress på grund av 

vårdrutiner omkring individen med intellektuell funktionsnedsättning samt deras deltagande i 

vårdandet (Tozer et al., 2013; Tozer & Atkin, 2015). Närstående förklarade att när individen 

med intellektuell funktionsnedsättning till exempel inte ville ta emot avlastningsvården blev 

vardagen mer utmanande för dem (Mannan et al., 2011). En utmaning för vissa närstående 

var att de upplevde att de inte var förberedda på att vara vårdgivare för individen med

intellektuell funktionsnedsättning (Kuo, 2014). 

Glädjen i vårdandet

Närstående som upplevde utmaningar i vårdandet av individer med intellektuell 

funktionsnedsättning upplevde också stolthet över vårdandet och detta upplevde de som 

motiverande (Kuo, 2015). Centralt för närstående som vårdade individer med intellektuell 

funktionsnedsättning var en upplevelse av hängivenhet (McKenzien & McConey, 2016). En 

positiv relation upplevdes av närstående med sitt syskon med intellektuell 

funktionsnedsättning och de var glada när syskonet hade ett stadgat liv och fick det stöd de 

var i behov av (Tozer et al., 2013; Tozer & Atkin, 2015). De upplevde att individen med 

intellektuell funktionsnedsättning berikade deras liv trots att utmaningar i vårdandet uppstod 

(Davys et al., 2016; Hines et al., 2014). Att acceptera sin roll som vårdgivare till individen 

med intellektuell funktionsnedsättning var något som närstående var tvungna till (Hines et al., 

2014; Iacono et al., 2016). Närstående upplevde svåra situationer och lärde sig hur de skulle 

hantera det på ett positivt sätt. De som hade kämpat för att få hjälp till sina barn upplevde att 

de hade bidragit till en positiv förändring i sitt vuxna barn med intellektuell 

funktionsnedsättnings liv. Närstående upplevde sig själva kunna vara ett stöd i vårdandet för 

sitt syskon med intellektuell funktionsnedsättning (Iacono et al., 2016; Tozer & Atkin, 2015).
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Upplevelsen av vård från utomstående

Kategorin består av de två underkategorierna, bristfällig kvalitet i vårdandet från 
utomstående och tillfredsställande stöd.

Bristfällig kvalité i vårdandet från utomstående

Närstående uttryckte att den vården deras vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning 

fick hade en sämre kvalité. Ofta på sjukhus, boenden, avlastningsvård samt vårdcentraler. 

Orsaken till detta berodde dels på att närstående hade negativa upplevelser av vårdkontakt 

och hade därför låga förväntningar om vad som kunde uppnås. Detta resulterade i att 

närstående inte kände sig i behov av den vården (Chou et al., 2013; Tozer, & Atki, 2015). 

Närstående hade upplevelser av negativa situationer samt av tjänster som erbjöd hjälp samt 

att de upplevde misstro mot dessa tjänster (Hines et al., 2014; Tozer et al., 2013; Tozer & 

Atkin, 2015). Närstående beskrev hur de var tvungna att kämpa för att få den vård de var i 

behov av, däribland avlastningsvård. Närstående beskrev att det kändes hopplöst när tjänster 

som hjälper till med planeringen av aktiviteter inför vuxenlivet förändrades. Förändringar i 

dagcenter gjorde att närstående upplevde oro att det skulle påverka dem (Gauthier-

Boudreault et al., 2017; Hines et al., 2014: Mannan et al., 2011; Tozer et al., 2013).

Vidare var närstående missnöjda med miljön som avlastningsvården tillhandahölls i, samt oro 

över kvalitén av vården som erbjöds där. Närstående kände sig även maktlösa och oförmögna 

att påverka situationen, de upplevde även att vården som de erbjöds inte nådde deras 

förväntningar. Detta missnöje gav en förvärrad upplevelse av vården (Mannan et al., 2011; 

McKenzien & McConey, 2016; Hines et al., 2014). På grund av detta missnöje fanns det 

närstående som återtog vårdandet av sin familjemedlem med intellektuell 

funktionsnedsättning och därmed upplevde närstående sig tvungna att vårda sitt vuxna barn 

med intellektuell funktionsnedsättning (Hines et al., 2014; Iacono et al., 2016). Närstående 

upplevde att de dagcentra som fanns tillgängliga inte var anpassad för deras vuxna barn med 

intellektuell funktionsnedsättning utan upplevdes mer som barnpassning och att personalen 

fokuserade till större del på säkerheten istället för autonomi hos individen (Gauthier-

Boudreault et al., 2017; Mannan et al., 2011). Användningen av avlastningsvård upplevde

närstående som komplicerad och upplevde ofta svåra dilemman vid beslutstagande kring 

detta. Närstående upplevde att personalen som arbetade på avlastningsvården inte såg 

dilemmat som närstående var tvungna att genomgå och upplevde ingen hjälp i att lösa dessa 

problem (Mannan et al., 2011). Närstående beskrev besvikelsen och frustrationen över att 
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staten inte gav dem stöd som närstående var i behov av i det område där de bodde, vilket 

gjorde att närstående letade upp ett dagcenter på egen hand (McKenzien & McConey 2016).

Närstående fick en bitter känsla över att de kände sig missförstådda av skolsystemet som inte 

tog hänsyn till deras dotters intellektuella funktionsnedsättning. (Marsack & Perry, 2018). För 

närståendes vuxna barn som inte längre kunde gå i skolan upplevde närstående en osäkerhet i 

den bristfälliga informationen de fick om planering efter skoltiden. Begränsade möjligheter 

till jobb och personlig utveckling för deras vuxna barn skapade oro och frustration hos 

närstående (Gauthier- Boudreault et al., 2017; McKenzien & McConey, 2016).

Närstående hade även dåliga upplevelser av sjukhusvården. Närstående var missnöjda med 

sina interaktioner med vårdpersonalen, de upplevde frustration när de var tvungna att upprepa 

sin anamnes åtskilliga gånger till vårdpersonal, frustrationen återkom även när deras vuxna 

barn med intellektuell funktionsnedsättning vårdades av personal som inte kände individen 

(Gauthier- Boudreault et al., 2017; Gibbs et al, 2008). Närstående kände sig inte lyssnade på 

av vårdpersonalen, upplevde att personalen förväntade sig att närstående skulle informera 

läkarna om medicindoserna (ibid). Närstående och deras vuxna barn blev förvirrade över nya 

förändringar i medicineringen, vårdschema samt att deras vuxna barn med intellektuell 

funktionsnedsättning fick en ny diagnos vid varje nytt läkarbesök. Inför läkarbesök var 

närstående oroade över att det vuxna barnet inte ville ha med personal från stödtjänster utan 

att endast hans mor fick vara med (Hines, 2014; Nicholas et al, 2017). Närstående upplevde 

att vårdpersonalen antog att närstående skulle förse sitt vuxna barn med intellektuell 

funktionsnedsättnings fysiska behov och sköta kommunikationen. Närstående upplevde inte 

att de fick stöd från vårdpersonalen och detta ledde till att närstående var rädda för att lämna 

sitt barn ensamt på sjukhuset. De var oroade att personalen skulle missköta vårdandet av 

deras vuxna barn, närstående stannade därför ofta på sjukhuset. Närstående upplevde även att 

deras vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning inte blev inlagd på akuten när det 

behövdes på grund av deras diagnos och när närstående väl fick sjukvård till sitt barn med 

intellektuell funktionsnedsättning upplevdes den otillräcklig och begränsad (Gibbs et al., 

2008; Nicholas et al., 2017). Närstående upplevde press från vårdpersonal att bli mindre 

involverade i sitt vuxna barns vård (Nicholas et al., 2017). Närstående var de som hade 

kontrollen över övergången till vuxenlivet för deras vuxna barn, dock upplevde närstående en 

dömande attityd och motstånd från vårdpersonalen (Gauthier- Boudreault et al., 2017; Tozer 

& Atkin, 2015). Närstående upplevde att både vårdpersonal och socialtjänster ignorerade dem 
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när de planerade inför framtida åtgärder för deras syskon med intellektuell

funktionsnedsättning (Tozer & Atkin, 2015).

Inom familjen upplevde närstående brist på stöd och därmed en sämre kvalité. Närstående 

beskrev att de inte fick stöd från resten av familjen eller sina vänner. Närstående ansåg inte 

att grannar var lämpliga att fråga om hjälp (Chou et al., 2013). Närstående upplevde sig 

missförstådda när de föreslog en idé utifrån välvilja som resten av familjen trodde var ett sätt 

att avlasta vårdandet från sig själv, detta skapade en negativ upplevelse. Närstående upplevde 

inte heller någon respekt eller uppskattning för sitt vårdande från resten av familjen, de 

upplevde att de endas kontaktades när problem uppstod. (Kuo, 2015; Tozer & Atkin, 2015). 

Närstående oroade sig främst om den fysiska och ekonomiska säkerheten för deras barn med 

intellektuell funktionsnedsättning (McKenzien & McConey, 2016).

Tillfredsställande stöd

Närstående som använde avlastningsvård upplevde det som en chans att öva på att vara ifrån 

sitt vuxna barn. Närstående ansåg att de hade nytta av denna form av vård. Närstående 

upplevde den som bra och att de minskade känslan av skuld. En närstående beskrev vården 

som ett sätt att behålla sin mentala hälsa. Närstående upplevde avlastningsvården som positiv 

då det tog hand om individen med intellektuell funktionsnedsättning på ett bra sätt, med

duktiga och hängivna vårdgivare. Närstående upplevde även att de fick mer tid för sig själva 

när avlastningsvården tog hand om deras vuxna barn med intellektuell funktionsnedsättning

(Mannan et al., 2011). I sjukhusvården var närstående positiva till vårdpersonalens attityder 

och märkte att de hade ändrats till det bättre. Närstående upplevde att deras vuxna barn fick 

förmånlig vård eftersom personalen kände till och tyckte om individen med intellektuell 

funktionsnedsättning (Gibbs et al., 2008). Närstående upplevde sin familj som ett 

betydelsefullt stöd för att hjälpa varandra i vårdandet gällande individen med intellektuell 

funktionsnedsättning, närstående uttryckte tacksamhet över familjens hjälp (Baumbusch et 

al., 2017; Chou et al., 2013; Davys et al., 2016; Kuo, 2015). Närstående upplevde det som 

positivt när de samarbetade med vårdpersonalen för att hitta den bästa smärtlindringen till 

individen med intellektuell funktionsnedsättning (Findlay, 2015). Närståendes upplevde att

kontakten med den personal som ofta var involverad i deras syskons vårdande var positiv, 

även om de ofta själva behövde initiera kontakten (Tozer, 2015).
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Upplevelsen av sitt eget ansvar
Kategorin består av de två underkategorierna, viljan att ta ansvar, utmaningarna i 
ansvarstagandet.

Viljan att ta ansvar

Närstående berättar om viljan att ta ansvar och hur de inte ville eller litade på att någon annan 

skulle vara ansvarig för vårdandet gällande individen med intellektuell funktionsnedsättning.

De upplevde sig själva som den bästa vårdgivaren och var självsäkra i det ansvaret de hade. 

De upplevde att ingen annan kunde ge den vård deras vuxna barn med intellektuell 

funktionsnedsättning förtjänade (Findlay et al., 2015; Hines et al., 2014; Iacono et al., 2016; 

Mannan et al., 2011). En annan upplevelse av ansvaret som tydligt kunde kopplas samman 

med att de inte upplevde att det fanns någon annan som kunde ta över ansvaret var att de 

upplevde sig själva som ensamma i ansvaret och ville själva att det skulle vara så. De menar 

att de upplevde att de hade ett enskilt huvudansvar eller nyckelroll i ansvarstagandet av 

individen med intellektuell funktionsnedsättning. De upplevde ett starkt åtagande till 

individen med intellektuell funktionsnedsättning. Syskon upplevde till exempel att de hade ett 

ansvar i att initiera samtal inom familjen (Iacono et al., 2016; Mannan et al., 2011;

McKenzien & McConey, 2016; Tozer & Atkin, 2015). Närstående upplevde att det var deras 

eget val att ta sig an det stora ansvaret de gjorde. De menade att de inte upplevde att de blev 

tvingade till något (Iacono et al., 2016). Närstående som var vårdgivare till sin makes vuxna 

barn med intellektuell funktionsnedsättning upplevde en närmare relation till makens vuxna 

barn än till sina egna vuxna barn (Kuo, 2015). Närstående upplevde ett behov av att skydda 

sin släkting med intellektuell funktionsnedsättning. De såg sårbarheten hos individerna med

intellektuell funktionsnedsättning och upplevde därmed behov att skydda dem från 

omvärlden, det uttrycktes att detta gjordes utav kärlek och lojalitet (McKenzien & McConey,

2016; Tozer & Atkin, 2015). Närstående upplevde att deras ansvar som vårdgivare inte 

förändrades med åldern och de upplevde ansvaret för sitt vuxna barn med intellektuell 

funktionsnedsättning som ett livslångt vårdansvar och att det var så de ville ha det (Band-

Winterstein & Aviell, 2017).
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Utmaningar i ansvarstagandet

Närstående upplevde olika utmaningar i ansvarstagandet av individer med intellektuell 

funktionsnedsättning och en av dessa var skyldighet, de berättade hur de upplevde skyldighet

att vårda individen med intellektuell funktionsnedsättning och hade svårt att inte känna den 

känslan. Detta kan kopplas samman med att syskon till individer med intellektuell 

funktionsnedsättning som inte flyttade hemifrån upplevde det svårare och svårare att flytta 

med tiden, eftersom resten av familjen behövde deras hjälp i vårdandet av individen med

intellektuell funktionsnedsättning (Marsack & Perry, 2018; Nicholas et al., 2017; Tozer et al., 

2013; Tozer & Atkin, 2015). Ansvaret över vårdandet upplevdes även som en börda för 

närstående och det hade en tydlig påverkan på dem (Band- Winterstein & Aviell, 2017; 

McKenzien & McConey, 2016). Vissa upplevde även delar av ansvaret som hektiskt och 

kaosartad, denna upplevelse tillkom vid övergången till den huvudsakliga rollen som 

vårdgivare samt vårdansvaret i sin helhet (Chou et al., 2013; Kuo, 2014). Närstående hade 

ofta inte bara ansvaret för individen med intellektuell funktionsnedsättning utan även andra 

familjemedlemmar, gamla som unga, de hade svårt att veta vad som skulle prioriteras samt 

var deras lojalitet låg. Detta resulterade i en upplevelse av splittring mellan olika åtaganden, 

relationer och engagemang (Davys et al., 2016; Mannan et al., 2011; Tozer et al., 2013; Tozer 

& Atkin, 2015). 

Närstående upplevde även osäkerhet i ansvarstagandet, de upplevde en inre känsla av att vilja 

minska sitt ansvar i vårdandet men att de inte var säkra på vad de ville göra. De upplevde inte

att de kunde tala för eller hjälpa individen med intellektuell funktionsnedsättning på ett 

adekvat sätt, de kände sig tvungna att be om råd angående vårdansvaret samt att de inte 

kunde räkna med att få någon hjälp av resten av familjemedlemmarna. Närstående beskrev 

också att behovet av rutiner som individen med intellektuell funktionsnedsättning hade, ledde 

till upplevelsen av osäkerhet vid vårdandet (Baumbusch et al., 2017; Findlay, 2015; Hines, 

2014; Iacono et al., 2016; Tozer, 2013). Närstående berättade även att de upplevde

vårdansvaret som ett livslångt vårdande och såg detta som en utmaning och svårighet.

(McKenzien & McConey, 2016).
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Diskussion

Metoddiskussion
För att hålla en god kvalitet på studien så ska trovärdighet/tillförlitlighet, genomförbarhet och 

överförbarhet diskuteras i metoddiskussionen. Trovärdighet/tillförlitlighet handlar om hur 

mycket sanning det ligger i resultatet som presenteras och i vilken omfattning tolkningar har 

utförts baserat på data som samlats in. Med överförbarhet menas i vilken omfattning data som 

samlats in och därmed resultat som är aktuellt för andra kontexter. Med verifierbarhet menas 

det i vilken omfattning resultat och tolkningar kan verifieras i den data som samlats in 

(Lincoln & Guba, 1985).

Design

Denna kvalitativa litteraturstudie utgick ifrån Polit & Beck (2012). Studien genomfördes med

en innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2004). En litteraturstudie baserad 

på vetenskapliga artiklar ansågs vara lämpligast för att besvara syftet, vilket var att belysa 

närståendes upplevelser av både sitt eget och andras vårdande gällande individer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Olsson och Sörensen (2011) säger att litteraturstudier är 

vanligast inom utbildningar för hälso- och sjukvård. En intervjustudie hade kunnat ge bättre 

insikt i närståendes upplevelser, denna metod valdes bort på grund av den förfogande tiden 

för arbetet, samt för att inte störa vårdpersonal i sitt arbete. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) är fördelen med att ha en kvalitativ litteraturstudie med en innehållsanalys 

att det fokuserar på att se helheten och fånga individers upplevelser (ibid). Detta stärker

studiens överförbarhet då detta val av design kan användas på liknande studier som syftar till 

att beskriva upplevelser. Innan studiens start lästes artiklar som ville undersöka närståendes 

upplevelser och hade en kvantitativ design som enligt Kristensson (2014) utgår från att det 

finns mätbar verklighet. Kvantitativ forskning är ute efter att objektivt undersöka likheter, 

orsaker, förekomster, samband och skillnader (ibid). Detta ansågs inte vara en lämplig design 

för att besvara studiens syfte eftersom forskningsfrågan i studien inte går att se på ett 

objektivt sätt. Studiens trovärdighet kan anses stärkt genom att bekanta sig med både den 

vald designen och val av ämne under 15 veckor. Det som stärkte studiens trovärdighet 

ytterligare var att handledning av lärare som är bekanta med denna design, detta beskrivs av 

Lincoln och Guba (1985) som “peer debriefing” där kollegor eller kurskamrater granskar

studien för att stärka att studien är grundad i trovärdiga data.
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Urval

En tydlig beskrivning av hur urvalet har gått till ger mer tyngd i dess överförbarhet (Lincoln 

& Guba, 1985). Utifrån detta har inklusionskriterierna valts, att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska då den mesta vetenskapliga forskningen publiceras på engelska. Artiklar som är 

skrivna på engelska kan skapa missförstånd i översättningen då modersmålet inte är engelska.

Detta hanterades genom användning av lexikon, kontinuerliga kontroller samt att granskning 

av alla översättningar genomfördes två gånger gemensamt. Artiklarna ska vara peer-reviewed 

som innebär att forskare som är insatta i det valda ämnet har bedömt dess vetenskapliga 

standard (Olsson & Sörensen, 2011). Detta kriterium valdes för att få den bästa vetenskapliga 

standarden på artiklarna. Artiklarna fick inte handla om barn med intellektuell 

funktionsnedsättning på grund av att denna studien skrevs på en grundutbildning för 

sjuksköterskor och inte en specialistutbildning där barn ingår. Detta begränsade materialet då 

många artiklar inkluderar minderåriga. Detta gör att studien har mer klinisk relevans för 

grundutbildade sjuksköterskor. Artiklarna skulle även vara publicerade mellan 2008 – 2018

för att få den mest relevanta senaste forskningen inom det valda ämnet. Det finns ingen 

speciell tidsram för hur gamla eller nya artiklar som bör användas i studie utan det är något 

som bestäms under urvalsprocessen, detta gjordes genom att diskutera vilken tidsram som ger 

tillräckligt med relevant forskning för att besvara syftet (Kristensson, 2014). Att begränsa 

sökningen till tio år ger en mer hanterbar mängd material. Samtidigt kan relevant information

missas. Alla artiklar skulle vara etiskt godkända eller diskutera etiska överväganden vilket 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver är ett krav på forskning för att bevara människans 

värde, integritet och främja mänskliga rättigheter (ibid). Inklusionskriterierna stärker denna 

studiens trovärdighet eftersom vilka inklusionskriterierna som valdes och varför 

presenterades. Dessa inklusionskriterier kan omfatta mycket material inom det valda ämnet, 

det är därför sökorden beskrivna i datainsamlingen stärker trovärdigheten att denna studie har 

data som syftar till att besvara studiens syfte.
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Datainsamling

Genom en tydligt beskriven datainsamling stärks överförbarheten och genomförbarheten i 

studien (Lincoln & Guba, 1985). Databassökningen genomfördes i två databaser, CINAHL

och PubMed. Detta stärker trovärdigheten på studien förklarar Henricson (2017). Dock att 

datainsamlingen enbart genomfördes i två databaser kan även vara en nackdel men enligt 

Polit och Beck (2012) och Karlsson (2017) är CINAHL och PubMed de två största 

databaserna för vårdvetenskapliga artiklar och därmed bedömdes det adekvat. För att förstå 

dessa databaser på ett djupgående sätt användes bibliotekarien på Blekinges tekniska 

högskola två gånger och detta ökar genomförbarheten för studien skriver Karlsson (2017). 

Bibliotekarien har större kunskaper om de olika databaserna och är mer insatt i

sökförfarandet (Forsberg & Wengström, 2015). 

Sökorden som användes valdes utifrån studiens nyckelord. Nyckelord används för att 

beskriva innehållet i studien (Karlsson, 2017). De sökord som inte gick att översätta från 

svenska till engelska med exakta ord genererade en svaghet, detta hanterades genom 

användning av lexikon för att hitta ett begrepp som beskrev det ord som önskades. För att 

uppnå specificitet och sensitivitet i sökningarna användes booelska operatorer som enligt 

Forsberg och Wengström (2015) är AND, OR och NOT. NOT, har inte varit till användning 

för att det ytterligare begränsar sökningen och att det fanns en risk att relevanta artiklar 

exkluderades ur sökningsresultatet (ibid). En textsökning gjordes där NOT Children användes 

i ett block, resultatet blev att artiklar om barn fortfarande dök upp samt att relevanta artiklar 

som vi sedan hittade i andra sökningar exkluderades. I denna studien gav OR en bredare 

sökning på så sätt att de olika ändelserna och synonymerna inkluderade fler artiklar som 

svarade till syftet. AND gav ett specificerat men stort resultat, detta berodde på att det inte 

var möjligt att göra sökningen smalare utan att tappa relevanta artiklar som svarade på syftet.

Riskerna med ett stort resultat var att relevanta artiklar av misstag kunde exkluderas, för att 

minska denna risken gjordes en genomgång av alla artiklar på titelnivå trots det stora 

resultatet.

I denna studien har en kombination av fritextsökning och specialiserad sökning gjorts, 

ämnesordssökningar har även gjorts i båda databaserna. Fritextsökningar och 

ämnesordsökningar gjordes först var för sig, styrkan med att göra detta först är enligt 

Karlsson (2017) att få en överblick i hur stort omfång varje enskilt sökord och synonym gav. 

Dessa ämnesord har använts i studien för att kunna göra de mer avancerade sökningarna men 
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Karlsson (2017) menar att en nackdel med att använda ämnesord är att det kan ta avsevärd tid 

för att ämnesorden ska bildas. Detta hanterades genom att de ord som inte fanns tillgängliga 

kompletterades med fritextsökningar. Efter detta utfördes specialiserade sökningar i både 

CINAHL och PubMed och detta för att möjliggöra för avancerade och heltäckande sökningar 

i båda databaserna (ibid). För att försöka stärka sensitiviteten i databassökningarna har olika 

sökordskombinationer med samma sökord utförts i båda databaserna och på detta sätt 

möjliggjort att samma studier har återkommit i de olika sökningarna som utförts och enligt 

Henricson (2017) även stärker trovärdigheten ytterligare.

En omarbetning av granskningsprotokoll som utarbetats av Forsberg och Wengströms (2015)

användes i studien. Poäng delades inte ut till de frågor som var upprepande i form av 

beskrivning, var studien genomfördes, om de hade bias eller inte, inga frågor exkluderades

från kvalitetsgranskningsprotokollet. De frågor som inte gav några poäng ansågs inte ha 

betydelse för om artiklarna skulle godkännas eller inte men det var frågor som var 

betydelsefulla för att förstå helheten i artiklarna därför inkluderades de i protokollet. Dessa 

frågor som inte genererade poäng angås inte ge någon konsekvens då det endast hade varit en 

poängskillnad och ej någon procentuell skillnad. Tillvägagångssättet var att samtliga valda 

artiklar granskades och sedan jämfördes och diskuterades artiklarna, detta menar Henricson 

(2017) stärker trovärdigheten i studien. Detta kallas triangulering menar Lincoln och Guba 

(1985) och det innebär att två eller flera skribenter tolkar och analyserar resultatet 

tillsammans för att undvika att en enskild skribents förförståelse formar resultatet (ibid). 

Genom triangulering kunde studiens verifierbarhet stärkas (Graneheim & Lundman, 2004).

En styrka med granskningen var att tidigare erfarenhet fanns av att kvalitetsgranska 

kvalitativa artiklar med Forsberg och Wengströms (2015) protokoll, detta gjorde 

granskningen lättare och kan anses öka trovärdigheten. Svagheten med granskningen var att 

vissa av artiklarna var svårare att bedöma och de tog därför längre tid att granska enskilt samt 

diskuteras tillsammans. De artiklarna som inkluderades i resultatet var alla av hög kvalitet, 

ingen artikel hade under 80 % av möjliga poäng. Anledningen till att vissa artiklar fick 

mindre än 90% i poäng var att de till exempel inte hade klinisk relevans, att det inte hade 

återkopplat till undersökningsgruppen samt att de inte hade diskuterat metodologiska brister.

Alla artiklar var av hög kvalitet vilket ökar trovärdigheten samt relevansen av studien men 

det fanns en svaghet i att vissa artiklar inte har diskuterat metodologiska brister. 
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I studien inkluderades 17 artiklar och detta bedömdes som tillräckligt och gav tillräckligt med 

data för att svara på syftet. Enligt Henricson (2017) går det inte att komma ifrån att studiens 

pålitlighet kan påverkas av vilken kvalitet artiklarna som ingår i studien hade. Artiklarna som 

inkluderades i denna studien hade endast ett mätinstrument och det var intervjustudier vilket 

stärker trovärdigheten i studien. De 17 artiklar som inkluderades i studien var från olika 

länder såsom Sydafrika, Taiwan, Israel, Canada, USA, Storbritannien, Australien, Irland. 

Detta var en styrka för överförbarheten då resultatet har en grund i många olika länder och 

kulturer. Eftersom studien gick ut på att belysa närståendes upplevelse gällande vårdandet av 

individer med intellektuell funktionsnedsättning ansågs detta ha klinisk relevans för 

sjuksköterskorna i Sverige. Det var en av underkategorierna som kan påverkas av att 

tillgången till vård är sämre i vissa av länderna och det är brist på kvalitet i vårdandet från 

utomstående. Sydafrika, Taiwan, Israel, Canada, USA och Australien har enligt World Health 

Organisations Rakning; The World’s Health System (WHO, 2000) sämre tillgång till 

sjukvård än Sverige.

Dataanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen som denna studien försökt vara trogen till var Graneheim 

& Lundman (2004). Denna har genomförts med en induktiv ansats. Svagheten med att 

använda en induktiv ansats kan vara att fastna i den ytliga beskrivningen eller generella 

beskrivningar som skapats av förförståelse (Graneheim & Lundman, 2004). Denna risk 

försöktes minimeras genom att noggrant läsa igenom varje artikel flera gånger enskilt och 

med hjälp av kvalitetsgranskning diskuterat varje artikels innehåll i sin helhet (ibid). Alla steg 

under analysen fram till kodningen gjordes först enskilt och sedan tillsammans. Kodning, 

underkategorier och kategorier genomfördes och framställdes gemensamt. Lincoln och Guba 

(1985) skriver att detta kallas triangulering och att det stärker tillförlitligheten i studien. Att 

använda sig av triangulering i analysen stärker även studiens verifierbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Graneheim och Lundman (2004) berättar också att studien bör verifieras av 

någon som inte är skribent, detta för att se att resultatet är rimligt beskrivet och svarar på 

syftet (ibid). Under hela studiens process fick studenterna feedback av en handledare samt av 

personer på grupphandledningar, varje steg som togs i studien granskades av både 

handledaren och de personerna på grupphandledning från Blekinge Tekniska Högskola. Detta 

stärker trovärdigheten i studien menar Graneheim och Lundman (2004). Detta kunde även 

var en svaghet i självbestämmande av studien då vissa synpunkter som gavs av utomstående 

var angående smakfrågor. Detta hanterades genom att metodlitteratur lästes samt att egna 
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synpunkter diskuterades. Innan studien sattes igång diskuterades vilken förförståelse som 

fanns gällande ämnet och hur de har upplevt det. För att öka studiens trovärdighet och 

påverka resultatet så lite som möjligt har en medvetenhet om förförståelse för ämnet funnits.

Enligt Polit och Beck (2012) finns det ingen möjlighet att förförståelsen inte påverkade 

analysen och resultatet i studien. Men genom att detta har diskuterats så har påverkan 

minskats så mycket som möjligt (ibid). Förförståelse gav även en fördel genom att de hade ett 

stort intresse för ämnet som ledde till passion för studien. Ett analysförfarande med exempel 

på hur tolkningen och analysen har gått till i sju av underkategorierna skapade ur resultatet,

vilket ökar studiens trovärdighet.

Resultatdiskussion

I resultat framgår det att närstående hade både dåliga och bra upplevelser gällande vårdandet 

av individer med intellektuell funktionsnedsättning. Kategorierna som skapades var 

Upplevelsen av sin vårdande roll, Upplevelsen av vård från utomstående och Upplevelsen av 

sitt eget ansvar och underkategorierna var utmaningar i vårdandet, glädje i sin vårdande roll, 

bristfällig kvalitet i vårdandet från utomstående, tillfredsställande stöd, viljan att ta ansvar 

och utmaningar i ansvarstagandet. I följande diskussion kommer två fynd som framgick i 

resultatet att diskuteras utifrån tidigare forskning och kopplas till den teoretiska 

referensramen som var familjefokuserad omvårdnad.

I resultatet framgår ett centralt fynd där närstående upplevde bristfälligt stöd och en sämre 

kvalité i vårdandet av individen med intellektuell funktionsnedsättning. Den bristfälliga 

kvalitén sker inom flera vårdsammanhang som på sjukhus, dagservice, avlastningsvård och 

från resterande familjemedlemmar. I resultatet framgår det att närstående hade dåliga 

upplevelser av interaktionen med vårdpersonal, samt att personalen inte hjälpte till med basal 

omvårdnad. Iacono och Davis (2003) beskriver att ur perspektivet från individen med 

intellektuell funktionsnedsättning ville ha med en närstående vid sjukhusbesök. En annan 

närstående beskrev att hon ville vara med vid sitt vuxna barns vård för att ge instruktioner till 

vårdpersonalen om hur de skulle ta hand om honom. Samt ville närstående att vårdpersonal 

skulle lära sig att bemöta och läsa av symtom bättre hos individer med Intellektuell 

funktionsnedsättning, se dem som individer och inte placera dem i fack (ibid). Tuffrey-Wijne 

et al (2007) beskriver hur betydelsefullt det är att involvera familjen för att kunna förstå 

individen med intellektuell funktionsnedsättning bättre (ibid). Detta stämmer överens med 
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denna studiens teoretiska referensram, Benzein et al (2017) säger att se familjen som en 

helhet och involvera familjen i vårdandet av patienten för att kunna ta del av deras kunskap 

om individen och kunna ge en optimal vård (ibid). För att kunna ge optimal vård behöver 

sjuksköterskan göra en bedömning av omvårdnadsbehovet. Detta kräver en ingående 

beskrivning av individens tillstånd och krav (Florin, 2014). Eftersom individer kan har svårt 

att uttrycka sig så är närstående en god källa till information om individen med intellektuell 

funktionsnedsättning. I detta fallet så involverar sjuksköterskan familjen i vården och ser dem 

som en helhet. 

Vidare beskriver resultatet att närstående upplevde frustration och besvikelse över att det inte 

finns dagservice i deras område och att staten inte bidrog med platser. Detta framkommer 

även bland andra patientgrupper. Hou, Lai, Chung, Sham och Yeung (2016) beskriver att 

närstående upplevde stress över bristen på platser i deras område som ger demensvård som 

deras föräldrar är i behov av (ibid). Ely, Boyes, Young och Hegney (2009) styrker även 

bristen på stöd från staten och bidrag till äldre individer med intellektuell 

funktionsnedsättning som är i behov av vård och stöd. Ytterligare beskriver Ely et al., (2009) 

att närstående var i behov av avlastningsvård men det fanns inte möjlighet till det (ibid). 

Bristen på vårdmöjligheter gör att närstående kan behöva sköta stora delar av vårdandet i 

hemmet. Sjuksköterskan kan ha en roll att spela i att utbilda och hjälpa närstående att 

samarbeta för att ta hand om sin närstående med intellektuell funktionsnedsättning, se

familjen som en helhet, familjen kan skapa något större genom att göra sin beskärda del 

(Benzein et al., 2017).

I resultatet framgår det även att närstående inte upplevde tillräckligt stöd från resten av 

familjen som även Hamedanchi, Khankeh, Fadayevatan, Teymouri och Sahaf (2016) 

beskriver att deras barn utan intellektuell funktionsnedsättning inte hjälper till med vårdandet 

av sitt syskon. Närstående beskrev även osäkerheten om någon inom familjen har 

möjligheten att ta över vården av individen med intellektuell funktionsnedsättning efter 

föräldrarnas bortgång. Bristen på stöd från andra närstående beskrivs även av Bastawrous, 

Gignac, Kapral and Cameron (2015) som förklarar att döttrar vars förälder har drabbats av 

stroke är i behov av hjälp från familjen, dock får inte döttrarna alltid det, då upplevs deras 

vårdande roll som överväldigande. Doody, Slevin och Taggart (2017) beskriver att 

sjuksköterskor har en betydelsefull roll i vårdandet av individer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Sjuksköterskan planerar och implementerar vården av dessa individer 
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och ser familjen som en helhet istället för att urskilja enskilda delar. Detta för att ge den bästa 

möjliga vården till både individen med intellektuell funktionsnedsättning och familjen (ibid). 

I ett annat centralt fynd i resultatet framgår det att närstående upplevde ett stort ansvar i 

vårdandet gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning, detta visar sig genom 

både vilja att ha ansvaret samt upplevelsen av utmaningar i ansvaret. Vissa närstående 

upplevde att de själva var den bästa vårdgivaren och var självsäkra i det ansvaret de hade, 

detta gjorde att de inte ville överlåta ansvaret till någon annan. Det framgår även att 

närstående ville ha ett huvudansvar och såg sig själva ha en nyckelroll i ansvaret, till exempel 

känner syskon att de har ett ansvar över att initiera samtal i familjen som angår vårdandet av 

individen med intellektuell funktionsnedsättning. Detta talar emot det som Söderström et al. 

(2003) berättar om att närstående som är två i vårdandet kan stötta varandra i kritiska 

situationer. Det styrks däremot av de Nobrega de Andrade Ramalho., Bezerra da Silva., de 

Oliveira Mangueira., Campos de Lima e. Silva., Hander de Lucena & Pinto (2018) som 

skriver att även närstående till palliativt sjuka patienter med cancer visar vilja över att ha 

ansvaret för vården av sin släkting. Corsano., Musetti., Guidotti och Capelli (2017) beskriver 

att syskon till individer med intellektuell funktionsnedsättning har ett speciellt ansvar i 

vårdandet av individen. Pan och Jingzhon (2015) styrker också detta då de skriver att 

närstående till individer med intellektuell funktionsnedsättning accepterar rollen de har samt 

att de har ett huvudansvar i vårdandet. Det styrker den delen i resultatet där det framgår att 

det är familjen som bör ha huvudansvaret för vården (ibid). Detta stärker det som framgår i 

resultatet genom demonstration av att det inte endast är närstående till individer med 

intellektuell funktionsnedsättning som känner denna viljan över att ha huvudansvaret utan

även närstående till individer som vårdas palliativt. Viljan för huvudansvaret som fanns hos 

närstående kan kopplas till att det även fanns andra positiva känslor angående ansvaret, det 

kände sig bland annat stolta över att ansvaret de hade och detta ökade motivationen i 

vårdandet. Benzein, Hagberg och Saveman (2017) förklarar att det är betydelsefullt att 

involvera närstående i vården för att förhållandet i vården ska förbättras för patienten. Det 

förekommer även en viss förväntan i dagens vård på att närstående ska bidra till vårdandet 

(ibid). Angående närstående som har en vilja att ha ansvaret över vårdandet gällande 

individen med intellektuell funktionsnedsättning kan det vara betydelsefullt för 

sjuksköterskan som är involverad i dessa individerna att tillämpa den familjecentrerade 

omvårdnaden för att skapa en relation med närstående och patienten. Genom att en relation 

skapas kan missförstånd undvikas samt antagande och överlämnande av all vård undvikas.
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Det framgår även i resultatet att närstående upplevde ett ansvar i att behöva skydda individen 

med intellektuell funktionsnedsättning på grund av att de såg en sårbarhet hos dessa 

individerna och blev därmed deras beskyddare. Detta stärks av Tuffrey-Wijne et al. (2007) 

som berättar om att närstående ses som beskyddande gällande individer med intellektuell 

funktionsnedsättning i palliativ vård också. Söderström et al. (2003) beskriver i den 

familjecentrerade omvårdnaden att det är betydelsefullt att sjuksköterskan tillåter närstående 

att vara med under undersökningar eller omvårdnadsarbete av patienten då detta kan generera 

en tillit i relationer mellan dem (ibid). Detta kan tolkas som särskilt betydelsefullt när det 

gäller närstående som är beskyddande över individen med intellektuell funktionsnedsättning, 

då de förmodligen har svårare att lita på och ge över ansvaret till andra. Närstående upplevde 

även att deras ansvar i vårdandet gällande individen med intellektuell funktionsnedsättning 

inte förändrades med åldern utan att de såg detta som en vårdande roll som de hade livet ut. 

Detta styrker Pryce., Tweed., Hilton & Priest (2017) genom att de berättar om närstående 

som börjar bli äldre inte vill släppa sitt ansvar i vårdarrollen utan de planerar att ha ansvaret 

för vårdandet gällande individen med intellektuell funktionsnedsättning hela livet ut.

Vidare framgår det i resultatet att närstående upplevde olika utmaningar i ansvarstagande av 

vårdandet gällande individen med intellektuell funktionsnedsättning. Närstående upplevde en 

skyldighet i ansvaret, de upplevde att de inte kunde undvika att känna en skyldighet. Detta 

kan tolkas som att de känner sig skyldiga att uppfylla sitt ansvar i vårdarrollen trots att de 

kanske inte är det de önskar. Detta är i likhet med det som Hughes., Locock & Ziebland

(2013) som menar att det även finns förväntningar på närstående till individer med multipel 

skleros att de uppfyller vårdaransvaret (ibid). Detta kan tolkas som att även närstående till 

individer med multipel skleros är engagerade i vårdarrollen och upplever att det förväntas av 

dem att de ska ha ansvar för sin släkting. Syskon till individer med intellektuell 

funktionsnedsättning upplever att de har svårt att flytta hemifrån, de känner sig behövda i 

vårdandet gällande individen med intellektuell funktionsnedsättning och bor då kvar hemma 

istället för att flytta till något eget. Detta liknar det Corsano et al., (2017) skriver angående att 

syskon ofta ger upp mycket av sitt eget liv för att kunna finnas där för resten av familjen i 

vårdandet gällande individen med intellektuell funktionsnedsättning (ibid). Vidare framgår 

det i resultatet att närstående upplevde ansvaret av vårdandet gällande individen med 

intellektuell funktionsnedsättning som en börda, detta liknar Hecht et al. (2003) mätning av 

bördan för närstående i vårdandet av individer med amyotrofisk lateral skleros, de menar på 

att närstående visar på olika grader av upplevelsen av bördan men att alla känner det. Även 
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Benzein, Hagberg & Saveman (2017) skriver att det ofta är en börda för närstående att vårda 

en familjemedlem, detta gäller alla olika sjukdomar. Teorin beskriver att det är betydelsefullt

för sjuksköterskan att vara medveten om hur närstående känner inför att vårda den sjuka. 

Detta är betydelsefullt för att omvårdnaden av den sjuka ska bli så bra som möjligt (ibid).

Slutsats
I resultatet framgår det att närstående upplevde både negativa och positiva känslor i 

vårdandet gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning. Det visade sig genom 

vilja, kärlek och hängivenhet mot ansvaret samt vårdandet gällande individen. Närståendes 

upplevelser i resultatet var övervägande negativa. Det visade sig genom upplevelser av att 

ansvaret i vårdandet och vårdandet i sig var påfrestande och utmanande, även känslor som 

oro, frustration och ångest var tydligt beskrivna av närstående. I ett av fynden framgick det 

brist på kvalité och stöd i vårdandet från utomstående, både av resterande familjemedlemmar 

och vårdpersonal. Bristen på stöd och kvalité i vårdandet var något som har bevittnats i den 

kliniska verksamheten. Resultatet visar på ett behov av att förbättra stödet till närstående och 

öka kvalitén av vårdandet med hänsyn till närstående. Genom att sjuksköterskan tillämpar en 

familjecentrerad omvårdnaden och involverar hela familjen i vårdandet kan en helhetsblick 

över vårdandet samt alla individer som är inblandade skapas. Detta kan ske genom att 

samtala med närstående och ge dem utrymme att bestämma hur mycket de vill involveras i 

sin närståendes vård. Ett fortsatt behov av forskning inom ämnet intellektuell 

funktionsnedsättning i allmänhet identifierades, speciellt vilken roll närstående har i 

vårdandet gällande dessa individerna för att belysa vilken betydelsefull roll närstående har i 

vårdandet av individer med intellektuell funktionsnedsättning och hur vårdpersonal kan ta del 

av den kunskapen och rollen som närstående har för att förbättra vårdandet av individen med 

intellektuell funktionsnedsättning. 



34

Självständighet 
Arbetet har framställts gemensamt av Fabian Nyberg och Linnea Uddin. Material till 

inledningen, bakgrunden, metoden och syftet samlades in gemensamt men Fabian hade 

ansvaret för texten i bakgrunden och Linnea för texten i metoden. Datainsamlingen utfördes

genom att Fabian ansvarade för sökningarna i PubMed och Linnea ansvarade för sökningarna 

i CINAHL. Sedan genomfördes granskningarna samt framtagandet av materialet till resultatet 

gemensamt. I resultatet och diskussionen delades ansvaret för texterna i de olika rubrikerna 

upp men den slutliga texten granskades tillsammans. Både Fabian och Linnea bedömer att 

samarbetet har fungerat bra samt att fördelningen av arbete har varit rättvis.



35

Referenser
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders: fifth edition. Hämtad 22 oktober, 2018, från: https://www.psikolojiagi.com/wp-

content/uploads/Y%C3%BCklemeler/E-Kitaplar/DSM%20-%20V%20(English).pdf

Atzaba - Poria, N., & Barak-Levy, Y. (2015). The effects of familial risk and parental 

resolution on parenting a child with mild intellectual disability. Research in Developmental 

Disabilities, 47, 106-116. doi: 10.1016/j.ridd.2015.09.008 

*Band - Winterstein, T., & Aviell, H. (2017). The Experience of Parenting a Child With 

Disability in Old Age. Journal of Nursing Scholarship, 49(4), 421-428. doi: 

10.1111/jnu.12305 

Bastawrous, M., Gignac, M-A., Kapral, M-K., & Cameron, J-I. (2015). Adult daughters 

providing post-stroke care to a parent: a qualitative study of the impact that role overload has 

on lifestyle, participation and family relationships. Clinical Rehabilitation . 29(6), 592-600.

doi: 10.1177/0269215514552035 

*Baumbusch J., Mayer, S., Phinney, A., & Baumbusch, S. (2017). Aging Together: Caring 

Relations in Families of Adults With Intellectual Disabilities. Gerontologist, 57(2), 341- 347.

doi: 0.1093/geront/gnv103 

Benzein E., Hagberg M., & Saveman B - I. (2012). Att möta familjer inom vård och omsorg.

Lund: Studentlitteratur AB.

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2017). Varför ska familjen ses som en enhet? E, 

Benzein, M, Hagberg & B-I, Saveman (Red.), Att möta familjer inom vård och omsorg (s. 27 

- 31). Lund: Studentlitteratur AB.

*Chou, Y.C., Fu, L-Y., & Chang, H-H. (2013). Making Work Fit Care: Reconciliation 

Strategies Used by Working Mothers of Adults with Intellectual Disabilities. Journal of 

Applied Research in Intellectual Disabilities, 26(2), 133-145. doi: 10.1111/jar.12005 



36

Corsano, P., Musetti, A., Guidotti, L & Capelli, F. (2017). Typically developing adolescents’ 

experience of growing up with a brother with an autism spectrum disorder. Journal 

of Intellectual & Developmental Disability, 42(2), 151-161. doi:

http://dx.doi.org/10.3109/13668250.2016.1226277 

*Davys, D., Mitchell, D., & Haigh, C. (2016). Adult Siblings Consider the Future: Emergent 

Themes. Journal of Applied in intellectual Disabilities, 29(3), 220-230. doi: 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/jar.12172.

Dawson, F., Shanahan, S., Fitzsimons, E., O´Malley, G., Giollabhui, M., & Branham, J. 

(2016). The impact of caring for an adult with intellectual disability and psychiatric 

comorbidity on carer stress and psychological distress. Journal of Intellectual Disability 

Research. 60(6), 553 - 563. doi: 10.1111/jir.12269

de Nobrega de Andrade Ramalho, M., Bezerra da Silva, L., de Oliveira Mangueira, S., 

Campos de Lima e. Silva, T., Hander de Lucena, C & Pinto, M.B. (2018). 

PALLIATIVE CARE:THE PERCEPTION OF FAMILYCAREGIVERS OF CANCER PATI

ENTS. Cienc Cuid Saude, 17(2), 1-7. doi: 10.4025/cienccuidsaude.v17i2.39276

Doody, O., Slevin, E., & Taggart, L. (2017). Focus group interviews examining the 

contribution of intellectual disability clinical nurse specialists in Ireland. Journal of Clinical 

Nursing. 26(19-20), 2964 - 2975. doi: 10.1111/jocn.13636

Ely, D-S., Boyes, J., Young, L., & Hegney, D-G. (2009). Accommodation needs for carers of 

and adults with intellectual disability in regional Australia: their hopes for and perceptions of 

the future. Rural Remote Health. 9(3), 1239. 

*Findlay, L., Williams, A. C de C., Baum, S., & Scior, K. (2015). 

Caregiver Experiences of Supporting Adults with Intellectual Disabilities in Pain. Journal of 

Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(2), 111- 120. doi: 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/jar.12109.

Florin, J. (2014). Omvårdnadsbehov och omvårdnadsdiagnostik. A. Ehrenberg & L. Wallin 

(Red), Omvårdnadens grunder Ansvar och utveckling (s. 79 - 110). Lund: Studentlitteratur 

AB. 



37

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur & kultur AB.

*Gauthier- Boudreault, C., Gallagher, F., & Couture, M. (2017). Specific needs of families of 

young adults with profound intellectual disability during and after transition to adulthood: 

What are we missing. Research in developmental disabilities, 66, 16-26. doi: 

10.1016/j.ridd.2017.05.001

*Gibbs, S.M., Brown, M.J., & Muir, W.J. (2008). The experiences of adults with intellectual 

disabilities and their carers in general hospitals: a focus group study. Journal of Intellectual 

Disability research, 52(12), 1061-1077. doi: 10.1111/j.1365-2788.2008.01057.x 

Graneheim, U. H & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 56,

29-34. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001

Hall, S. A., & Rossetti, Z. (2017). The roles of adult siblings in the lives of people with

severe intellectual and developmental disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual

Disabilities, 31(3), 423–434. doi: https://doi.org/10.1111/jar.12421

Hamedanchi, A., Khankeh, H-R., Fadayevatan, R., Teymouri, R., & Shaf, R. (2016). Bitter 

experiences of elderly parents of children with intellectual disabilities: A phenomenological 

study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 21(3), 278-283. doi: 

10.4103/1735-9066.180385.

Hecht, M., Graesel, E., Tigges, S., Hillemacher, T., Winterholler, M., Hilz, M.J., Heuss, D &

Neundörfer, B. (2003). Burden of care in amyotrophic lateral sclerosis. Palliative Medicine, 

17(4), 327-333. doi: 10.1191/0269216303pm754 

Henricson, M. (2017). Diskussion. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod – från 

idé till examination inom omvårdnad. (s. 411–419). Lund: Studentlitteratur. 

Henricson, M. (2017). Forskningsprocessen. M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och 

metod – från idé till examination inom omvårdnad (s. 43–53). Lund: Studentlitteratur. 



38

Hillman, J.L., Wentzel, M.C., & Anderson, C.M. (2017). Grandparents’ Experience of 

Autism Spectrum Disorder: Identifying Primary Themes and Needs. Journal of Autism & 

developmental Disorders, 47(10), 2957- 2968. doi: 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1007/s10803-017-3211-4

*Hines, M., Baladin, S., & Togher, L. (2014). The Stories of Older Parents of Adult Sons and 

Daughters with Autism: A Balancing Act. Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities, 27(2), 163-173. doi: http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/jar.12063

Hou, P-Y., Lai, C-K., Chung, C-S., Sham, A-K., & Yeung, C-L. (2016). Young adults' 

experiences of their parents caring for a relative with dementia. Geriatrics & Gerontology 

International. 16(7), 873-879. doi: 10.1111/ggi.12559

Hughes, N., Locock, L & Ziebland, S. (2013). Personal identity and the role of ‘carer’ among 

relatives and friends of people with multiple sclerosis. Social Science & Medicine, 96, 78-85.

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.023 

Iacono, T., & Davis, R. (2003). The experiences of people with developmental disability in 

Emergency Departments and hospital wards. Research in Developmental Disabilities, 24(4), 

247-264. doi: 10.1016/S0891-4222(03)00041-6

*Iacono, T., Evans, E., Davis, A., Bhardwaj, A., Turner, B., Torr, J., & Trollor, J.N. (2016). 

Family caring of older adults with intellectual disability and coping according to loci of 

responsibility. Research in Developmental Disabilities, 57, 170-180. doi:

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.ridd.2016.07.004

International Council of Nursing. (2018). Nursing Definition. Hämtad 27 december, 2018, 

från, International Council of Nursing, https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions 

Karlsson, E. (2017). Informationssökning. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod – från idé till examination inom omvårdnad. (s. 81–96). Lund: Studentlitteratur. 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. Natur & kultur, Stockholm.



39

*Kuo, Y.C. (2014). Brothers’ Experiences Caring for a Sibling With Down Syndrome. 

Qualitive Health Research, 24(8), 1102-1113. doi: 10.1177/1049732314543110 

*Kuo, Y-c. (2015). Women’s Experiences Caring for Their Husbands’ Siblings With
Developmental Disabilities. Global qualititve Nursing research, 6(2), 1-10. doi 
:10.1177/2333393615604169 

Laing, R-D. (1982). Upplevelses röst: Upplevelse, vetenskap och psykiatri. Stockholm: P A 

Norstedt & Söners Förlag. 

Lincoln, Yvonna S. & Guba, Egon G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: 

Sage. 

Lovell, A & Bailey, J. (2017). Nurses' perceptions of personal attributes required when

working with people with a learning disability and an offending background: a qualitative

study. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 24(1), 4-14. doi:

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/jpm.12326

*Mannan, H., O´Brian, P., McConkey, R., Finley, F., Lawlor, A., & Harrington, G. (2011). 

Complexities in the Provision of Respite Care to Family Carers of Persons with Intellectual 

Disabilities. Disability, CBR & Inclusive Development, 22(2), 38-54. doi: 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.5463/DCID.v22i2.22

*Marsack, C.N., & Perry, T. E. (2018). Aging in Place in Every Community: Social 

Exclusion Experiences of Parents of Adult children With Autism Spectrum Disorder. 

Research on aging, 40(6), 535-557. doi: 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1177/0164027517717044

*McKenzien, J., & McConey, R. (2016). Caring for Adults with Intellectual Disability: The 

Perspectives of Family Carers in South Africa. Journal of Applied Research 

in Intellectual Disabilities, 29(6), 531-541. doi: 10.1111/jar.12209

*Nicholas, D.B., Calhoun, A., McLaughlin, A.M., Shankar, J., Kreitzer, L., & Uzande, M.

(2017). Care Experiences of Adults With a Dual Diagnosis and Their Family Caregivers. 

Global Qualitative nursing research, 25(4), 1-10. doi: 10.1177/2333393617721646.



40

Nicolaidis, C., Raymaker, D. M., Ashkenazy, E., Mcdonald, K. E., Dern, S., Baggs, A. EV., 

… Boisclair, W.C. (2015). Respect the way I need to communicate with you”: Healthcare 

experiences of adults on the autism spectrum. Autism, 19(7), 824–831. doi:

10.1177/1362361315576221

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber

Pan, L & Jingzhong Y. (2015). Family Care of People with Intellectual Disability in Rural 

China: A Magnified Responsibility. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities,

28(4), 352-336. doi:10.1111/jar.12167 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philladephia: Lippincott Williams & Wilkins

Pryce, L., Tweed, A., Hilton, A & Priest, H.M. (2017). Tolerating Uncertainty: Perceptions of

the Future for Ageing Parent Carers and Their Adult Children with Intellectual Disabilities.

Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 30(1), 84-96. doi: 10.1111/jar.12221 

SFS 2001:435. Socialtjänstlagen. Hämtad 20 december, 2018, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453

SFS 2014:821. Patientlagen. Hämtad 20 december, 2018, från Riksdagen,

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Shepherd, D., Landon, J., & Goedeke, S. (2018). Symptom severity, caregiver stress and 

intervention helpfulness assessed using ratings from parents caring for a child with autism. 

Autism: The international Journal of Research and Practice, 22(5), 585-596. doi: 

http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1177/1362361316688869



41

Socialstyrelsen. (2011). Närståendebegreppet. Hämtad 10 oktober, 2018, från 

https://www.socialstyrelsen.se/organ-

ochvavnadsdonation/donationsutredning/narstaendebegreppet

Socialstyrelsen. (2014). Om vård- och omsorgstagares delaktighet. Hämtad 3 januari, 2019

från, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19469/2014-6-18.pdf

Socialstyrelsen. (2016). Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Hämtad 3

januari, 2019, från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20078/2016-2-20.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2015). Familjefokuserad omvårdnad. Hämtad 27 december, 

2018, från Svensk sjuksköterskeförening, https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf 

Söderström, I - M., Benzien, E., & Saveman, B - I. (2003). Nurses´ experiences of 

interactions with family members in intensive care units. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 17(2), 185-192. doi: 10.1046/j.14716712.2003.00222.

*Tozer, R., Atkin, K., & Wenham, A. (2013). Continuity, commitment and context: adult 

siblings of people with autism plus learning disability. Health & Social Care in the 

Community, 21(5), 480-488. doi: http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/hsc.12034

*Tozer, R., & Atkin, K. (2015). ‘Recognized, Valued and Supported’? The Experiences of 

Adult Siblings of People with Autism Plus Learning Disability. Journal of Applied Research 

in Intellectual Disabilities, 28(4), 341-351. Doi: 10.1111/jar.12145 

Tuffrey- Wijne, I., Mcenhill, L., Curf, L., Hollins, S. (2007). Palliativ care provision for 

people with intellectual disabilities: interviews with specialist palliative care proffessionals 

in London. Palliativ Medicine, 21(6), 493-499. doi: 10.1177/0269216307082019

Ward, B., Smith Tanner, B., Mandleco, B., Dyshes, T. T., & Freeborn, D. (2016). 

Sibling Experiences: Living with Young Persons with Autism Spectrum Disorders. Pediatric

Nursing, 42(2), 69–76. doi: 114664998



42

Wiklund Gustin, L. (2015). Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. 

Willman, A., & Gustafsson, B. (2015). Hälsofrämjande omvårdnad: Bekräftande vägledning 

för att skapa sin egen hälsa. Lund: Studentlitteratur AB.

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

World Health Organization. (2000). Measuring overall health system performance for 191 

countries. Hämtad 5 oktober, 2019. Från https://www.who.int/healthinfo/paper30.pdf 

World Health Organization. (2018). Mental disorders. Hämtad 22 oktober, 2018, från: 

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders

Yoong, A., & Koritsas, S. (2012).

The impact of caring for adults with intellectual disability on the quality of life of parents.

Journal of Intellectual Disability Research, 56(6), 609-619.

doi: http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/j.1365-2788.2011.01501.x



43

Bilaga 1: Databassökningar i CINAHL respektive PubMed 
Sökningar i CINAHL

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 

träffar

Lästa 

titlar

Lästa 

abstrakt

Lästa 

fulltext-

artiklar

Antal valda artiklar

Block 1

(MH"Developmental

Disabilities") OR

developmental

disabilities OR (MH”

intellectual disability”)

OR intellectual disability

OR intellectual

disabilities OR

(MH”down syndrome”)

OR down syndrome OR

(MH”autistic disorder”)

OR autistic disorder OR

autism OR autism

spectrum disorder

27/11- 2018 55819 0 0 0 0

Block 2

(MH ”Caring”) OR

caring OR Care

27/11- 2018 1.173011 0 0 0 0

Block 3

(MH”significant other”) 

OR significant other OR 

next of kin OR (MH 

"Parents") OR Parents 

OR Parent OR (MH 

”Family”) OR family OR 

families OR ( MH 

”Siblings”) OR siblings 

OR sibling ) OR relatives

27/11- 2018 464003 0 0 0 0

Block 4

experience OR (MH” life

experience”) OR life

experiences OR living

experience OR lived

experience OR (MH

27/11-2018 566798 0 0 0 0
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”attitude”) OR attitudes

OR perspective

#1 AND #2 AND #3

AND #4

27/11- 2018 816 816 59 33 14

(MH”…”)= CINAHL Heading 
Begränsningar: 2008–2018, engelska och Peer-reviewed
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Bilaga 2: Databassökningar i CINAHL respektive PubMed 
Sökningar i PubMed

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 

träffar

Antal lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt

Lästa i 

fulltext 

Antal valda 

artiklar 

Block 1

(Intellectual disability) OR 

intellectual disabilities) OR 

(Intellectual disability, 

mesh) OR Down 

syndrome) OR Down 

syndromes) OR (Down 

Syndrome, mesh) OR 

Autism) OR (Autistic 

Disorder, mesh) OR 

(Autism Spectrum 

Disorder, mesh) OR 

developmental disability) 

OR developmental 

disabilities) OR 

"Developmental 

Disabilities"[Mesh]

27/11 - 2018 170 588 0 0 0 0

Block 2

(Family) OR Families) OR 

(Family, mesh) OR Sibling) 

OR Siblings) OR (Siblings, 

mesh) OR Parent) OR 

Parents) OR (Parents, 

mesh) OR next-of-kin) OR 

significant other) OR 

Relative) OR Relatives 

10/12 - 2018 2 682 

371

0 0 0 0

Block 3

(Perspective) OR 

Perspectives) OR 

Experience) OR 

Experiences) OR "Life 

Change Events"[Mesh]) 

27/11 - 2018 1 469 

041

0 0 0 0
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OR Attitude) OR 

Attitudes) OR 

"Attitude"[Mesh]) OR 

Living Experience) OR 

Living Experiences) OR 

Lived Experience) OR 

Lived Experiences

Block 4

(Care) OR Caring 

27/11 - 2018 2 325 

877

0 0 0 0

#1 AND #2 AND #3 AND

#4

10/12 - 2018 1138 1138 60 23 16

(…, MeSH) = Medical Subject Headings
Begränsningar: 2008–2018, engelska och Peer-reviewed
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll
Checklista för kvalitativa artiklar. (Forsberg & Wengström, 2015)
Syftet med studien:

Vad är syftet med studien: 

Vilken kvalitativ metod har använts:

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/ Nej

Undersökningsgrupp

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) Ja/ Nej

Var genomfördes undersökningen:

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades:

Vilken urvalsmetod användes? (Ringa in)

Strategiskt urval

Snöbollurval

Teoretiskt urval

Ej angivet

Beskriv undersökningsgruppen (Ålder/ Kön/ Social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund): 

Är undersökningen lämplig? Ja/ Nej

Metod för datainsamling

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)? Ja/ Nej 

Beskriv: 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.): 

Ange datainsamlingsmetod (Ringa in)

Ostrukturerade intervjuer

Halvstrukturerade intervjuer

Fokusgrupper

Observationer

Video- /bandinspelning

Skrivna texter eller teckningar

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll) Ja/ Nej

Dataanalys
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Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade:

Ange om (Ringa in) 

Teman är utvecklade som begrepp

Det finns episodiskt presenterade citat

De individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna

Svaren är kodade

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja/ Nej

Är resultaten trovärdiga (Källor bör anges)? Ja/ Nej

Är resultaten pålitliga (Undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/ Nej

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet) Ja/ Nej

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/ Nej

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorde tolkningar) Ja/ Nej

Utvärdering

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/ Nej

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/ Nej

Har resultaten klinisk relevans? Ja/ Nej

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja/ Nej

Finns risk för Bias? Ja/ Nej

Vilken slutsats drar författaren: 

Håller du med om slutsatserna? Ja/ Nej

Om nej, varför inte:

Ska artikeln inkluderas? Ja/ Nej
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Bilaga 4 Artikelöversikt 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet

Band-
Winterstein, T., 
& Aviell, H. 
2017, Israel

The Experience 
of Parenting a 
Child With
Disability in 
Old Age

En tolkande 
fenomenologisk 
metod med 
djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer.

20 deltagare, 10 
mammor och 10 
pappor, 61-89 år 
gamla. Vuxna barnen 
med 
funktionsnedsättning 
var mellan 25 och 62 
och hälften av dem
bodde hemma.

Hög

Baumbusch J., 
Mayer, S., 
Phinney, A., & 
Baumbusch, S. 
2017, Canada

Aging 
Together: 
Caring 
Relations in 
Families of 
Adults With 
Intellectual 
Disabilities

En undersökande 
metod med 
djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer.

8 familjemedlemmar 
deltog i studien och de 
som från 6 olika 
familjer. 5 av 
deltagarna var 
föräldrar, 3 mammor 
och 2 pappor. 1 syster, 
1 svåger och en som 
blivit en 
familjemedlem av val. 
Alla deltagarna var 
mellan 64 och 86 år 
gamla.

Hög

Chou, Y.C., Fu, 
L-Y., & Chang, 
H-H. 2013, 
Taiwan

Making Work 
Fit Care: 
Reconciliation 
Strategies Used 
by Working 
Mothers of 
Adults with 
Intellectual 
Disabilities

Tolkande 
fenomenologisk 
metod med semi-
strukturerade 
intervjuer

15 mammor deltog i 
studien, de är mellan 
41-56 år gamla. Deras 
vuxna barn med 
intellektuell 
funktionsnedsättning 
var mellan 19-33 år 
gamla och 8 av 15 var 
kvinnor. De hade olika 
sorters arbeten.

Hög

Davys, D, 
Mitchell, D & 
Haigh, C. 2014. 
England 

Adult Siblings 
Consider the 
Future: 
Emergent 
Themes 

Tolkande 
fenomenologisk 
analys med 
semistrukturerade 
intervjuer 

12 kvinnor och 3 män,
30- 64 år gamla. 
Individerna med 
intellektuell 
funktionsnedsättning 
var 25 år och uppåt.

Hög 

Findlay, J, 
Williams, A C 
de C, Baum, S 

Caregiver 
Experiences of 
Supporting 

Tolkande 
fenomenologisk 
analys med semi-

11 deltagare, 7
kvinnor och 4 män.
29- 67 år gamla. 

Hög
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& Scior, K. 
2013. England. 

Adults with 
Intellectual 
Disabilities in 
Pain 

strukturerade 
intervjuer

Deltagarna med 
intellektuell 
funktionsnedsättning
var mellan 26-47 år 
gamla.

Gauthier-
Boudreault, C., 
Gallagher, F., & 
Couture, M. 
2017, Canada

Specific needs 
of families of 
young adults 
with profound 
intellectual 
disability 
during and after 
transition to 
adulthood: 
What are we 
missing

En beskrivande 
metod med semi-
strukturerande 
intervjuer

14 föräldrar 5 var 
under 49 år och 9 var 
över 50 år, 2 män och 
12 kvinnor till vuxna 
individer med 
intellektuell 
funktionsnedsättning 
som var mellan 18 och 
26 år gamla. 
Deltagarna bor i 
Quebec, Canada

Hög

Gibbs, S. M., 
Brown, M. J. & 
Muri, W. J. 
2008. Scotland. 

The 
experiences of 
adults with 
intellectual 
disabilities and 
their carers in 
general 
hospitals: a 
focus group 
study 

En beskrivande 
undersökning gjord 
på fokusgrupper,
den fokus gruppen
som innehöll 
vårdare använde sig 
av semi-
strukturerade 
intervjuer

individer med
intellektuell 
funktionsnedsättning
var 6 kvinnor och 5 
män. Informella 
vårdgivare var 8 
mödrar och 1 far och 5 
formella vårdgivare 
(betalda).

Hög

Hines, M., 
Balandin, S., &
Togher, L. 2014. 
Australien

The Stories of 
Older Parents 
of Adult Sons 
and Daughters 
with Autism: A 
Balancing Act 

En kvalitativ 
beskrivande metod 
med djupgående 
intervjuer med 
öppna frågor.

Föräldrarna var 16 
som hade 13 vuxna 
barn med autism, det 
är fler föräldrar än 
vuxna barn för i 3 
familjer ville både 
mamman och pappan 
delta i studien. 12 
stycken av dessa 
deltagarna var 
Kvinnor (mödrar, 
extra mamma) och 4 
stycken var män 
(pappor). 

Hög

Iacono, T, 
Evans, E, Davis, 
A, Bhardwaj, A, 
Turner, B, Torr, 

Family caring 
of older adults 
with 
intellectual 
disability and 

Mixad metod, en 
med enkäter och en 
med fokusgrupper.

Fokusgruppen: 19 
vårdare och 14 
närstående 
medintellektuell 
funktionsnedsättning

Hög
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J & Trollor, J N. 
2016. Australien 

coping 
according to 
loci of 
responsibility

Kuo, Y-C. 2014,
Taiwan

Brothers’ 
Experiences 
Caring for a
Sibling With 
Down 
Syndrome

Fenomenologisk 
metod med 
semistrukturerande 
djupgående 
intervjuer

7 deltagare. 2 från 
social-tjänster och 5
via snöbollseffekten. 6
av 7 var gifta. Mellan 
32 - 56 år gamla. 
Syskonen (DS) var 
mellan 30 - 48 år. 

Hög 

Kuo, Y-c. 2015,
Taiwan

Women’s 
Experiences 
Caring for 
Their 
Husbands’ 
Siblings With 
Developmental 
Disabilities.

En fenomenologisk 
metod med semi-
strukturerande 
djupgående 
intervjuer.

Deltagarna är mellan 
28-63 och individerna 
med autism var 25-55
år gamla

Hög

Mannan, H., 
O´Brian, P., 
McConkey, R., 
Finley, F., 
Lawlor, A., & 
Harrington, G. 
2011. Irland

Complexities in 
the Provision of 
Respite Care to 
Family Carers
of Persons with 
Intellectual 
Disabilities 

Beskrivande metod 
med fokusgrupper 
med öppna frågor.

5 familjemedlemmar 
fungerar som 
medforskare för varav 
en far och 4 mödrar. 
70 familjemedlemmar 
av 120 inbjudna deltog 
och var uppdelade i 10 
olika fokusgrupper. 
50 mammor, 15 
pappor och 5 systrar

Hög

Marsack, C.N., 
& Perry, T. E. , 
2018, USA

Aging in Place 
in Every 
Community: 
Social 
Exclusion 
Experiences of 
Parents of 
Adult children 
With Autism 
Spectrum 
Disorder 

En tolkande metod 
med semi-
strukturerade 
telefonintervjuer 
med öppna frågor

51 föräldrar som var 
50 år eller äldre och 
hade vuxna barn med 
ASD, 46 av dessa 
föräldrar var mammor 
och 5 var pappor. Alla 
deltagare bodde på 
olika ställen i USA. 
Barnen med ASD var 
18-44 år gamla

Hög

McKenzien, J. 
& McConey, R. 
2016, SydAfrika

Caring for 
Adults with 
Intellectual 

En kvalitativ metod 
med både 
fokusgrupper och 

Sammanlagt var det 
37 deltagarna varav 5 
stycken av dessa var 

Hög
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Disability: The 
Perspectives of 
Family Carers 
in South Africa

enskilda intervjuer, 
semi- strukturerade 
intervjuer som 
gjordes utifrån ett 
intervju schema.

män och 32 kvinnor. 
De var 5 pappor, 26 
mammor, 3 systrar och 
3 övriga. 24 av de 
individer med 
intellektuell 
funktionsnedsättning 
bodde hemma och 11 
på stödboenden.
Sammanlagt 35 
stycken varav 9 var 
män och 27 kvinnor 
oh de var mellan 23-
68 år gamla.

Nicholas, D.B., 
Calhoun, A., 
McLaughlin, 
A.M., Shankar, 
J., Kreitzer, L., 
& Uzande, M. 
2017, Canada

Care 
Experiences of 
Adults With a 
Dual Diagnosis 
and Their 
Family 
Caregivers.

En beskrivande 
tolkningsmetod
med intervjuer med 
öppna frågor

7 individer med 
multipla diagnoser 
mellan 19-32 år gamla 
och 8 föräldrar till 
dessa individerna.

Hög

Tozer, R, Atkin, 
K. & Wenham, 
A. 2013. 
England. 

Continuity, 
commitment 
and context: 
adult siblings of 
people with 
autism plus 
learning 
disability 

Metod med semi-
strukturerade 
intervjuer

21 vuxna från 17 
familjer, varav 14 var 
kvinnor och 7 män. de 
stöttade 8 systrar och 
13 bröder.

Hög

Tozer, R., & 
Atkin, K. 2015,
Storbritatien 

Recognized, 
Valued and 
Supported’? 
The 
Experiences of 
Adult Siblings 
of People with 
Autism Plus 
Learning 
Disability

En beskrivande 
metod med 
semistrukturerade 
frågor som 
utvecklade med 
hjälp av en ämnes 
guide.

Det var 21 syskon i 
åldrarna mellan 27-67
sammanlagt som 
deltog i 
undersökningen varav 
14 var kvinnor och 7 
men. De hade 
sammanlagt 11 bröder 
och 6 systrar med 
autism samt svår 
inlärningssvårighet. 
Syskonen med autism 
och svår 
inlärningssvårighet var 
mellan 24-65 år 
gamla.

Hög



53

Bilaga 5 Analysförfarande
Meningsenh
et 

Översatt 
meningsenh
et

Kondenserin
g

Kod Underkategori Kategori

Seeing oneself 
as having the 
responsibility 
also caused 
distress.

Att se sig själv 
ha ansvaret 
orsakade 
också ångest.

Enskilda 
ansvaret 
orsakade 
ångest

Ångest Upplevelsen av 
utmaningarna i 
vårdandet

Upplevelse
n av sin 
vårdande 
roll

Siblings felt 
they could be 
an important 
source of 
support to 
their disabled 
sibling. 

Syskon kände 
att de kunde 
vara ett stort 
stöd åt sitt 
handikappade 
syskon.

Syskon kände 
sig vara ett 
stöd för sitt 
syskon.

Känner sig 
vara en resurs

Glädjen i 
vårdandet

Upplevelse
n av sin 
vårdande 
roll

Other parents 
also expressed 
their 
disappointmen
t in the 
residential 
care provided 
but felt they 
were not in a 
position to do 
anything 
about this 
unhappiness 

Andra 
föräldrar 
uttryckte 
också deras 
missnöje med 
avlastningsvår
d som erbjöds 
men upplevde 
att de var i en 
position där 
de inte kunde 
göra något åt 
detta missnöje

Föräldrar var 
missnöjda med 
avlastningsvår
d, men kunde 
inte göra något 
åt det.

Missnöje över 
avlastningsvår
d

Upplevelsen av 
bristfälligt stöd

Upplevelse
n av vård 
från 
utomståend
e

These parents 
expressed a 
sense of trust 
in services 
and related 
narratives that 
demonstrated 
how their 
interaction 
with service 
providers had 
reinforced 
their valued 
statues as a 
parent and 
expert.

Dessa 
föräldrar 
uttryckte en 
känsla av 
tilltro för 
hjälpinsatser  
och liknande 
berättelser 
demonstrerade 
hur deras 
interaktion 
med personal 
hade stärkt 
deras värde 
som förälder 
och expert.

Föräldrar 
upplevde tilltro 
för 
hjälpinsatserna 
och att stärkte 
deras värde 
som förälder 
och expert.

Tilltro till 
vården 

Tillfredsställand
e stöd

Upplevelse
n av vård 
från 
utomståend
e
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The choice 
was hers, 
rather than 
being imposed 
upon her.

Valet var 
hennes eget 
och inte 
påtvingat.

Valet var 
hennes eget 

Eget val Viljan att ta 
ansvar

Upplevelse
n av sitt 
eget ansvar

Others 
identified an 
internal 
tension with 
the need to 
decrease on 
their care 
activities.

Andra hade en 
inre känsla att 
behöva 
minska sina 
vårdande 
aktiviteter.

Inre känsla att 
minska 
vårdande 
aktiviteter

Känsla att 
minska 
vårdandet.

Utmaningar i 
ansvarstagandet

Upplevelse
n av sitt 
eget ansvar


