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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Prader-Willis syndrom (PWS) är en genetisk mutation och drabbar cirka  

8-10 barn per år i Sverige. Personer med syndromet upplever en ständig hunger och har 

en tvångsmässig relation till mat, samtidigt som de har ett lågt energibehov. Drabbade 

personer löper stor risk för fetma och behöver en diet med kalorirestriktion samt mycket 

fysisk aktivitet, och personer med PWS behöver ständig tillsyn av vårdare och anhöriga. 

Eftersom PWS är komplext med flertalet svårigheter är det angeläget att utforska hur 

vårdare upplever sitt arbete med vuxna som har PWS. 

Syfte Att undersöka hur vårdare upplever att arbeta med vuxna med PWS när det 

kommer till kosten, hälsoförebyggande åtgärder samt de boendes autonomi. 

Metod Fem semi-strukturerade intervjuer genomfördes med vårdare på ett boende i 

Sverige för vuxna med PWS. Intervjuerna spelades in digitalt via mobiltelefon och 

transkriberades sedan ordagrant. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys och 

meningsbärande enheter skapade koder och kategorier som sedan formade rubriker till 

resultatet. 

Resultat Informanterna upplevde stort ansvar kring de boendes liv och hade hand om 

allt kring exempelvis kost och ekonomi. De upplevde att mat utgjorde grunden till 

flertalet konflikter som ofta ledde till aggressivitet och känslomässiga reaktioner hos de 

boende. De upplevde även ett dilemma mellan att värna om de boendes hälsa och att 

uppmuntra till deras självbestämmande. Motion och aktiviteter var något som 

prioriterades högt på boendet. 

Slutsats Vårdarna upplevde flertalet svårigheter när det kom till kost och kände ett stort 

ansvar för de boende. Att finna balans mellan att värna om de boendes hälsa och 

självbestämmande var ett gemensamt problem. Samtliga ansåg att boendet arbetade 

aktivt med hälsoförebyggande åtgärder och att de boende fick goda möjligheter till 

motion och aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
ABSTRACT 
 

Background Prader-Willi syndrome (PWS) is a genetic mutation which affects around 

8-10 children each year in Sweden. People with this syndrome experience constant 

hunger and have an obsessive relationship with food, moreover, they also have a lower 

energy requirement. People with PWS run the risk of becoming obese and are in need of 

a diet that restricts the caloric intake, they also need increased physical activity. People 

with PWS are in need of constant surveillance from caregivers. Since PWS is complex 

with multiple issues it is of interest to explore how caregivers experience their work 

with adults with PWS. 

Objective To explore how caregivers experience working with adults with PWS when 

it comes to food and physical activity, as well as their residents’ autonomy.  

Method Five semi structured interviews were conducted with caregivers at a group 

home in Sweden for adults with PWS. The interviews were recorded digitally using a 

mobile phone and then transcribed. The data was analysed using qualitative content 

analysis and meaning units created codes and categories which then formed the 

headlines of the result section.  

Result The caregivers experienced great responsibility for the residents and took care of 

everything from their food to their economy. They felt that food was the basis of many 

conflicts which often could result in aggression and emotional outbursts. They also 

experienced a dilemma between caring for the residents’ health and encouraging their 

autonomy. Physical exercise and activities was a priority at the group home. 

Conclusion The caregivers experienced numerous difficulties when it came to food and 

felt great responsibility for the residents. To find a balance between caring for the 

residents’ health and autonomy was a common problem. All informants felt that the 

group home worked with health promoting measures and that the residents got a lot of 

exercise and activity. 
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1 Bakgrund 

 

Prader-Willis (PWS) är ett komplext syndrom som drabbar ungefär 4-5 barn per 100 

000 i världen (1) och i Sverige uppskattas det vara kring 500 personer med syndromet 

(2). I 60-70 % av fallen är orsaken bortfall av en bit av kromosom 15 ärvd av fadern, 

men i 25-30 % har barnet fått dubbel uppsättning av moderns kromosom 15 (1).  

 

Nyfödda med PWS har försämrad sugförmåga och försenad motorisk funktion vilket 

ofta leder till failure to thrive (3-4) vilket innebär att vikten eller tillväxthastigheten är 

lägre än den är hos friska barn (5). Vid 1-4 års ålder ses barn med PWS öka i vikt och 

aptiten tilltar successivt (6, s. 1030). Tillståndet beskrivs så småningom som en ständig 

hunger och det bildas en tvångsmässig relation till mat (7). Besattheten tror man beror 

på en nedsatt funktion i hypotalamus (1, 3). Samtidigt som personer med PWS har en 

stor aptit har de ett lägre energibehov på ca 50-75% i jämförelse med friska personer  

(6, s. 1031). En av konsekvenserna av PWS är fetma, därför är det viktig att tidigt 

påbörja förebyggande åtgärder, exempelvis diet med kalorirestriktion samt fysisk 

aktivitet (1, 6, s. 1031, 8). Fetma och fetmarelaterade sjukdomar är den största 

dödorsaken hos personer med PWS (9) och flertalet fall har rapporterats där personer 

med PWS ätit tills deras magsäckar brustit och därefter avlidit (10). 

 

I en översiktsartikel om PWS beskrivs det orimligt att lägga ansvar på vuxna med 

syndromet när det kommer till kosten då det inte handlar om viljestyrka utan en 

fysiologisk defekt som orsakar deras agerande (3). Matintag blir därför något vårdare 

till personer med PWS ständigt behöver vara vaksam över och det har visats att både 

föräldrar och syskon till personer med PWS löper större risk att utveckla stress och 

depression på grund av de stora kraven som sätts på dem (11). Utöver en överdriven 

relation till mat förekommer syndromet med flertalet kliniska faktorer så som skolios, 

osteoporos, samt olika grad av mental utvecklingsstörning (12). Raseriutbrott, 

humörsvängningar och manipulativt beteende kan även uppvisas hos personer med 

PWS (13-15). 

 

Vuxna med PWS lever med flertalet svårigheter, framförallt beträffande kost, och 

behöver därför oftast mycket hjälp i vardagen. Med utgångsläge från ansvaret som läggs 

på personer som lever nära och vårdar individer med PWS är det betydelsefullt att 

utforska vårdares upplevelser när det gäller kost, fysisk aktivitet och möjlighet till 

självbestämmande hos personer med PWS. 

 

 

2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur vårdare på ett PWS-boende upplever att 

arbeta med vuxna med PWS när det kommer till kosten, hälsoförebyggande åtgärder 

samt de boendes autonomi. 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

 

Då studien eftersträvar att utforska upplevelser valdes en kvalitativ forskningsmetod 

med längre intervjuer för att få en djupare förståelse för informanternas tankar och 

åsikter (16, s.15). Det var vårdarnas upplevelser om bland annat kost och autonomi hos 

personer med PWS som skulle stå i fokus, och en kvalitativ forskningsmetod ger en 

bredare förståelse för detta. 

 

3.2 Urval och rekrytering 

 

Inklusionskriterium för deltagande var att informanterna skulle arbeta som vårdare för 

vuxna med PWS. Kontakt togs först med ett boende via e-post ett par månader i förväg 

för att utforska ifall intresse för att delta i studien fanns. Enhetschefen för boendet 

kontaktades via telefon och denne föreslog fem vårdare, baserat på intresse samt 

tillgänglighet under dagen för intervjuer, att ingå i studien. Alla som tillfrågades tackade 

ja till att delta. Urvalet var ett bekvämlighetsurval då de som fanns tillgängliga valdes ut 

till informanter (17, s.194).  

 

Datum bestämdes för intervjuer och ett informationsbrev skickades ut via e-post till 

deltagande om information kring studien samt etiska principer (Bilaga 1). Fyra 

informanter tog del av den skriftliga informationen och en fick informationen muntlig 

före intervjun och gav då sitt medgivande. En informant tackade nej under dagen 

intervjuerna skulle ske på grund av tidsbrist och räknades därmed som externt bortfall. 

En ny informant rekryterades då på plats av enhetschefen. Av totalt 15 vårdare på 

boendet intervjuades fem stycken, detta med anledning av att studien utfördes under 

begränsad tid. 

 

3.3 Datainsamling 

 

De fem intervjuerna utfördes alla samma dag under schemalagd arbetstid på boendet 

under vecka 35, 2015. Utifrån studiens syfte konstruerades en semi-strukturerad 

frågeguide vilket tillät informanterna att prata fritt om det de ansåg vara av vikt  

(17, s. 415). Frågeguiden hade tonvikt på att utforska vårdarnas upplevelser och var 

uppdelad i tre teman; vårdare, boendet och boende (Bilaga 2). Den sistnämnda hade 

underrubriker som bestod av frågor kring PWS, autonomi och kost. Till varje tema 

hörde ett antal huvudfrågor som ställdes till alla informanter. Till huvudfrågorna fanns 

följdfrågor för att få mer djupgående svar, och beroende på vad informanten valde att 

prata om ställdes vissa av följdfrågorna. Frågeguiden genomgick flertalet omarbetningar 

för att få så öppna och relevanta frågor till syftet som möjligt innan den ansågs färdig. 

Ordning på frågorna anpassades utefter hur intervjun fortlöpte. Intervjuerna pågick 

mellan 50-65 minuter utom en som varade 35 minuter och alla samtal spelades in 

digitalt via mobiltelefon. Fältanteckningar fördes minimalt och enbart om behovet 

fanns, exempelvis för att komma ihåg följdfrågor som skulle ställas senare för att inte 

störa informantens pågående tankegång. 
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3.4 Databearbetning och analys 

 

Författarens förförståelse bestod av studier inom Dietistprogrammet samt 

litteraturstudier om PWS. Denna förförståelse låg i grund för hur vissa delar av 

frågeguiden utformades och togs i hänsyn till under studien genom att bland annat 

undvika att ställa ledande eller slutna frågor under intervjuerna. Det fanns ingen 

förförståelse om denna form av boende förutom kunskapen att boendet var unikt i 

Sverige. 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant i Microsoft Office Word 2003 efter att 

intervjuerna hållits. Inga namn skrevs ut och dokumenten tilldelades numrering mellan 

1 till 5. Efter detta lästes alla transkriberingar igenom noggrant och för analys av data 

valdes en kvalitativ innehållsanalys (18). Meningsbärande enheter valdes ut från en 

transkriberad intervju i taget och samlades i ett dokument. Enheterna valdes ut baserat 

på att det var meningar eller stycken som svarade mot uppsatsens syfte. Därefter 

skapades koder utifrån de meningsbärande enheterna som skrevs in i tabeller i Microsoft 

Excel 2003 för att lättare kunna organisera materialet. Samma process genomfördes 

med resterande fyra intervjuer och när alla koder var samlade lästes koderna igenom.  

 

Koderna sorterades i fem kategorier baserat på mönster, likheter och skillnader i 

kodernas innebörd (Bilaga 3). Kategorierna blev grund för rubriker i resultatet då 

kategorierna representerade det informanterna tyckte var viktigt att ta upp. Efter 

analysen lästes transkriberingarna igenom igen för att se om informanternas berättelser 

representerats rättvist. Citat användes från intervjuerna för att belysa centrala innebörder 

och för att ge en mer konkret bild av informanternas berättelser. 

För att öka studiens trovärdighet hade en respondentvalidering kunnat göras  

(17, s. 258), men då det framförallt handlade om tidsbrist ansågs detta inte vara möjligt. 

Det hade även varit problematiskt att hinna anpassa till eventuella förändringar i 

uttalanden under den tid som fanns tillgänglig.  

 

3.5 Etiska reflektioner 

 

Informanterna meddelades att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 

välja att avböja frågor samt avsluta sin medverkan i studien. Denna information fick 

informanterna via e-post samt muntligt innan intervjun startade. Innan intervjun 

genomfördes blev de även tillfrågade om godkännande till ljudinspelning av samtalet. 

 

Då studien omfattade vårdares upplevelser kring hur det var att arbeta med vuxna med 

PWS ansågs studien inte vara av etiskt känslig karaktär och det fanns ingen möjlighet 

att identifiera enskilda individer, dels för att vårdaren aldrig uppgav några enskilda 

namn under intervjun och dels för att allt material behandlades konfidentiellt. All 

inspelad data raderades även efter genomförd analys. Vid citering användes inte namn 

utan varje vårdare beskrevs som informant. 
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4 RESULTAT  

 

Informanterna bestod av fem vårdare, fyra kvinnor och en man, vid ett boende för vuxna 

med PWS. Ingen förutom en informant hade hört talas om syndromet innan de började 

arbeta på boendet och de hade alla olika utbildning i grunden.  

Erfarenheten med diagnosen varierade mellan 3,5 till 17 år. Boendet startades av 

anhöriga till de nuvarande fem boende när dessa var i yngre åldrar och det var tid för 

dem att flytta hemifrån. Det tillkom därefter en person i en närliggande bostad med 

möjlighet till hjälp från vårdare vid behov. 

 

4.1 Boendes välmående prioriteras alltid  

 

Bland de fem informanterna ansåg alla att de hade liknande arbetsuppgifter förutom en 

som var livsmedelsansvarig samt en som var kvalitetssamordnare och hade uppgifter 

utöver det grundläggande. "Nä men vi har ju i stort sett samma uppgift, att sörja för de 

boende. Sen är det en väldigt annorlunda grupp så det är mycket som man måste se till 

att ta tag i och se till att det funkar" - Informant 1. Informanterna upplevde att de 

boende hade självständiga liv på det sätt att de alla hade halvtidsjobb och individuella 

aktiviteter de deltog i, men att de exempelvis inte kunde lämna boendet själva och de 

behövde sällskap när de skulle till arbete eller diverse aktiviteter. Orsaken till detta 

förklarades av en av informanterna att det var för mycket lockelser efter vägarna och att 

de boende kunde börja leta i soptunnor och dylikt efter mat. Detta innebar att det 

krävdes mycket planering och organisationsförmåga från vårdarna. 

 

"Kärnan handlar om de boende och att de ska få sånt bra liv som möjligt, i det 

ingår att man är en spindel i nätet på arbetsplatsen, när det gäller anhöriga, när 

det gäller sjukvården, allt utöver som finns omkring det, färdtjänst... Så det är 

egentligen grundsysselsättningen." - Informant 2 

 

Av samma orsak att de boende inte kunde gå utanför boendet själva kunde de inte 

ansvara för sin egen ekonomi. 

 

"De kan inte hantera pengar eller något som kan göras om till pengar som i sin 

tur kan göras om till mat, och det innebär att vi förbereder allt, vi lägger fram 

pengar, ska det göras aktiviteter ska det göras med personal. Så det är väldigt 

mycket organisation runt varje boende. Vi måste ha en framförhållning på minst 

ett par veckor för att göra det på allra bästa sätt." - Informant 3 

 

Något alla informanter nämnde var vikten av bestämda rutiner för de boendes 

välbefinnande. Exempel på rutiner förklarades vara exempelvis exakta tider för måltider 

och att färdtjänst skulle komma på utsatt tid. "Men det är ju så att ju tryggare de är med 

att alla rutiner följs till punkt och pricka desto mindre aggressiva blir de, så länge de är 

trygga med allt är det bra. De är så inkörda på de här rutinerna." - Informant 3. Detta 

förklarades av två av informanterna var på grund av de autistiska drag de upplevde var 

förknippade med PWS.  
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I och med att det var så betydelsefullt med rutiner på boendet var det angeläget för 

personalen att vara samspelta angående vad som skulle ske på boendet. Informanterna 

berättade att de hade veckovisa personalträffar för all organisation vilket hjälpte mycket 

i arbetet. 

 

4.2 Fokus bort från kost 

 

Informanterna var tydliga med att kosten var ett stort fokus för de boende och de 

berättade att boendet med åren utvecklade en modifierad Viktväktarkost som i grunden 

följde med en av de anhöriga. De berättade att på grund av den låga ämnesomsättningen 

hos personer med PWS och den höga fettmassan var det viktigt med en kalori- och 

fettsnål kost och restriktionen på de boendes kost innehöll ca 1200 kcal per dag fördelat 

över fem mål. Samtliga informanter uppfattade att kosten fungerade bra och var 

välanpassad för de boende. En upplevde att det allra viktigaste var att de boende aldrig 

skulle ha tillgång till egen mat då risken fanns att de åt så mycket att deras magsäck 

sprack. Ett par av de andra informanterna pratade om att det var tryggheten som var 

prioritet när det kom till kost.  

 

"Det grundläggande för PWS och kost är ju tryggheten kring kost, och den 

tummar vi inte på. Att med PWS mår man bäst om man har låst kök, med 

säkerheten att man vet vad man ska få, när man ska få det, hur mycket, inga 

tveksamheter med något när det gäller kosten. Och då blir det inga 

förhoppningar om att få något extra och då kan man slappna av och tänka på 

annat och vara social." - Informant 4 

 

Förutom ett ständigt låst kök lagades maten nattetid med ett fläktsystem för att förhindra 

matos som kunde sprida sig i rummen. Detta hade anpassats med tiden då de upptäckte 

att matos triggade igång hungern och kunde orsaka känslomässiga utbrott hos de 

boende. Måltiderna planerades av personalen på boendet utefter anpassade fettsnåla 

recept men även i samråd med dietist vid behov, exempelvis vid förändring i någon 

boendes kost. 

 

"Tyvärr är det så att det inte riktigt är överförbart till PWS det man får lära sig 

på vanliga kostutbildningar. Så vi snappar upp ett och annat och tar del av goda 

exempel och sen är det mera på individnivå att vi kontaktar vår dietist för det är 

så speciellt syndrom, det är många dietister som inte förstår." - Informant 4 

 

Måltider beskrevs som en väldigt laddad situation och det blev tydligt att informanterna 

upplevde svårigheter kring måltider på olika sätt. Två av informanterna menade att det 

största problemet runt måltider var att de boende åt maten väldigt snabbt och att risk för 

att kvävas fanns. Då personer med PWS inte har förmågan att kräkas var detta därför en 

extra stor risk. En informant upplevde att de autistiska dragen hos de boende resulterade 

i att de separerade maten där de exempelvis valde att äta det torra riset för sig vilket 

kunde orsaka att de satte i halsen. En annan informant upplevde att en svårighet kunde 

vara den skepsis som boende ibland uppvisade beträffande deras portionsstorlekar. Då 

all mat vägdes på boendet var det vanligt att det ifrågasattes om vikten på maten och 

mängden på drycken stämde, och minsta visuella skillnad kunde noteras. "Det blir 

mycket ångest om jag skulle ta bort något, att det blir mindre, i huvudet ska det vara 

den mängd som det alltid är. Så det är jättesvårt, därför håller man sig till den mängd 
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som det alltid är. "- Informant 2. En annan informant berättade att de boendes 

förväntningar och förhoppningar på maten var det svåraste att hantera kring måltider, 

och därför hade boendet som rutin att alltid ha menyn på väggen för de boende att veta 

vad som skulle serveras. 

 

En informant berättade att de boende vid tillfällen även kunde försöka luras för att få 

extra mat, exempelvis genom att säga att de inte fått sitt mellanmål till en annan vårdare 

än den som gav mellanmålet. Då vårdarna var vana vid detta beteende hade de listor där 

vårdarna noterade när de gett någon mat. En annan svårighet som uppfattades kring mat 

var lukter när man skulle gå utanför boendet.  

 

"Ja problem kan verkligen vara när man ska ut på café eller restaurang. Lukter 

är jättejobbigt, tunnelbanor, bullar på pressbyrån... Jag ser på de att de lider 

och man lider med dem för det triggar igång dem jättemycket, och det triggar ju 

igång en själv också." - Informant 5. 

 

Utöver att måltider var en svår situation upplevde informanterna att mat var ett känsligt 

ämne till vardags, och prat om mat var förbjudet i de gemensamma lokalerna och 

matprogram på TV visades aldrig. Ett tag fick de boende turas om att göra menyn för en 

vecka i taget, men ett par av informanterna berättade att det blev en fixering för 

personen som fick uppdraget vilket resulterade i att denne inte kunde tänka på annat än 

maten som skulle vara på menyn. Detta system togs då bort och i stället fick de börja 

önska sin egen mat vid varje födelsedag. 

 

"Vi försöker i stället ha andra aktiviteter som man är med och bestämmer, 

museum man går på och andra saker som kan vara roliga att göra på helgerna. 

Vi försöker styra tankarna bort från mat, så därför bestäms det inte så mycket, i 

längden blir det ganska plågsamt. Det triggar igång hungern också, varje 

mattanke." - Informant 3 

 

4.3 Bibehållande av hälsan samt förebyggande åtgärder 

 

När det kom till hälsa upplevde informanterna att utöver en kalori- och fettsnål diet för 

att undvika problem med vikten var fysisk aktivitet och rörelse en viktig del av 

vardagen. "De vet att de går upp i vikt snabbt och de mår så mycket bättre när de rör 

sig, de får ont i kroppen. De börjar ändå komma upp i åren så de flesta tycker att det är 

skönt efter att de har tränat, rörligheten är bättre." - Informant 1. Informanterna 

upplevde att de bidrog till bibehållande av hälsa på boendet genom att bland annat ha 

gemensam motionsdag varje söndag. Utöver verksamheter på boendet hade alla boende 

enskilda vardagsaktiviteter vilket kunde vara allt från vattengymnastik till judo, och en 

informant nämnde att de även hade väldigt aktiva arbeten. Samtliga var överens om att 

de boende fick bra med motion nästan varje dag för att kunna förebygga ohälsa. En 

informant nämnde även att rutin för de boende var att väga sig varje vecka för att tidigt 

upptäcka viktskillnader.  

 

Informanterna ansåg att de boende var medvetna om deras egna hälsorisker och de 

upplevde även att de hade en stor självmedvetenhet. "Ja det tycker jag, i stort sett alla. 

Det är klart att det ibland är svårt att föreställa sig hälsorisker med diagnosen, men 

absolut att de förstår att det är farligt att gå upp i vikt. Det kanske är det mest 
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grundläggande att veta också." - Informant 1. Fastän informanterna ansåg att de boende 

var självmedvetna om deras risker berättade en informant att det ibland kunde vara svårt 

att få dem motiverade.  

 

"De börjar bli lite äldre vilket man också måste ha med i beräkningen, men 

vissa är ju lättare att få igång, och andra får man jobba lite mer med. vissa kan 

ha lite motstånd till det. Vår uppgift är att visa det bra i det eller det roliga i det, 

eller hitta nya vägar att hitta på något kul. Mycket handlar om oss." 

 - Informant 3 

 

Alla informanter ansåg sig själva kunniga om hälsoriskerna kring diagnosen och det 

nämndes allt från överviktsrelaterade sjukdomar som diabetes typ 2 till skolios och 

osteoporos. De boende hade årliga hälsokontroller hos läkare då det mättes bland annat 

bentäthet och muskel- och fettmassa i kroppen. Utöver det tog boendet kontakt med 

vårdcentral vid behov, samma sak med sjukgymnast. Däremot att det i vården ibland 

fanns brist på kunskap om syndromet nämndes av tre av informanterna. "Man har inte 

så mycket kunskap om PWS så det blir lätt att vi rekommenderar, vi ser och vi tycker. Vi 

kan se att det här har vi en oro för, kan du titta på det?" - Informant 2. 

 

4.4 Självbestämmelse ett dilemma 

 

När det kom till informanternas upplevelser kring de boendes autonomi var tankarna 

delade. En informant upplevde inte att det fanns problem kring de boendes 

självbestämmande då de själva valt att bo i gruppbostad och var medvetna om att de 

skulle må sämre om de bodde på annat håll. De andra informanterna såg alla någon 

form av svårighet när det kom till de boendes autonomi och en pratade om att de var 

vuxna individer som exempelvis borde fått tillgång till kök och äta det de vill, men att 

både de boende och vårdarna var medvetna om att det fanns alldeles för stora risker med 

detta.  

 

"När du måste ta ifrån någon mat som säger att jag är så hungrig, det är inte 

jättelätt, eller när du måste begränsa någon från att göra saker, sociala saker, 

för att du på förhand vet att detta kommer innebära för denna person att den 

kanske äter så mycket att magsäcken spricker, det är inte jättelätt att behöva 

säga nej i de lägena. Det är tufft." - Informant 4 

 

En annan informant upplevde att det ibland kunde gå för långt i hur involverade 

vårdarna var i de boendes fritid. "Sen kanske de åker hem till föräldrar och äter pizza. 

Men det är inget vi kan göra något åt, så länge de håller vikten och är ute och 

motionerar... De måste också få äta pizza någon dag kan man tycka, är de duktiga 364 

dagar om året så..." - Informant 5. Detta upplevdes däremot som ett dilemma då det 

hänt att boende varit iväg på exempelvis buffé och behövt åka till akuten för att 

magpumpas då ingen hindrat denne från att fortsätta äta. Problemet med att uppmuntra 

de boendes självbestämmande men samtidigt inte utsätta dem för hälsorisker togs upp 

av flertalet informanter. "Det är hela tiden en balansgång i och med att det samtidigt är 

livshotande om man bara skulle släppa, och jag tror de vet det." - Informant 1. En 

informant berättade att de aldrig kunde hindra någon från att gå ut och ytterdörrarna var 

aldrig låsta, men de erbjöd sig alltid att följa med. På samma sätt kom de med alternativ 

på aktiviteter ifall någon boende exempelvis skulle vilja gå på fest. Då visste man att 



   

 

 12 

risken för överätning fanns och därför försökte vårdarna ordna med tillställningar på 

boendet. "Det gäller att erbjuda och göra bra alternativ i stället, det brukar fungera 

fint. Men de är ju vuxna så de får ju välja själva, men de har ju valt det här för att man 

inte fixar att bo själv och här mår de bra." - Informant 3. 

 

Något en informant uppfattade som ett problem gällande de boendes självbestämmande 

var hur det sågs på utifrån, men att dessa problem berodde på okunskap om syndromets 

betydelse. 

 

"Fråga vem som helst att vi låser våra kylskåp, då blir det ramaskri om man inte 

vet vad det innebär. "Men herregud kan de inte få ta en kaka till?" Det är det 

klassiska. "Vad spelar det för roll om man tar tre mandariner?" För då blir det 

alltid tre mandariner, och då blir aldrig två mandariner nog." - Informant 1 

 

4.5 En ständig kamp 

 

Att PWS var ett väldigt komplext syndrom pratade alla informanter om. Utöver kliniska 

och kroppsliga faktorer upplevde samtliga informanter att mycket handlade om den 

mentala hälsan, vilket de uppfattade kunde se väldigt olika ut. Flertalet informanter 

pratade om att humöret hos de boende kunde vara obalanserat och att det gick i skov, 

medan en informant menade att humöret oftast var balanserat. Vid obalans hanterade 

vårdarna detta med samtal och vid svårare fall kopplades psykolog in.  

 

"Det finns mycket sorg, mycket existentiell kris, att inte få barn, att inte kunna 

umgås med vänner som andra gör. Det blir andra liv så det är klart att det finns 

mycket sorg. Det är jobbigt att se. Men det finns en acceptans nu vilket beror på 

att man har bott här länge och blivit äldre." - Informant 2 

 

En informant upplevde att humöret kunde gå i skov, och när någon boende var inne i ett 

skov och mådde dåligt fanns risk för känslomässiga utbrott. Orsaken till utbrotten 

förklarades olika av informanterna och en upplevde att det i grunden handlade om mat. 

"När man har PWS tror jag tankarna går mycket kring mat och att se folk äta bygger 

upp sånt som gör att man mår dåligt psykiskt. Men bristningsgränsen brukar inte vara 

kring mat som jag uppfattar det." - Informant 1. Yttre faktorer som kunde göra att det 

brast förklarades som exempelvis förändringar i rutiner. När frågan om hur 

informanterna upplevde utbrott var tankarna något delade. En av informanterna 

förklarade det som en givande del av jobbet. 

 

"Det är spännande jobb, ingen dag är den andra lik och ibland smäller det, och 

då får man ta det också, men det är mest bara.. det är lite kul, eller det är 

lärorikt, för man får se själv hur man skulle reagera i vissa situationer. Skulle 

man vara rädd skulle det bli jättejobbigt men man har ändå lärt känna 

människorna så bra." - Informant 5 

 

En annan informant upplevde det som hemskt när någon boende mådde psykiskt dåligt 

och hade aggressiva utspel, men att det då var viktigt att ställa upp med sig själv och 

finnas som stöd. Något som även framkom när det kom till känslomässiga utbrott var 

förståelse för dessa och respekten samt empatin som fanns för de boendes känslor. 
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"Finns det några vardagshjältar som skulle behöva lyftas upp och få medalj är 

det alla som lever varje dag med PWS, något annat kan jag inte säga. Det är 

otroligt vad de kämpar och vad de hittar egna lösningar på problem i vardagen 

som vi aldrig tänker på." - Informant 4 

 

Något flera av informanterna upplevde var att känslomässiga utbrott hade minskat 

nämnvärt med åren i och med att rutinerna på boendet blivit mer strikta och att de 

boende nu kände en större trygghet, men också på grund av att de boende blivit äldre. 

Fastän samtliga informanter ansåg utbrotten som stundtals jobbiga var det en tydlig 

gemenskap i att alla trivdes med sina arbeten. "Absolut, utbrott är jättejobbigt, det kan 

kännas stressigt och det är krävande. Man blir ganska sliten av dem. Men annars tycker 

jag det är ett väldigt spännande jobb, det är komplext. Jag trivs bra." - Informant 3. 

Flertalet informanter upplevde även att arbetet fått de att lära känna sig själv bättre. 

"Samtidigt möter man sig själv med en ödmjukhet och det är också häftigt, för det måste 

man vara, när man förstår den problematiken de faktiskt har och svårigheter, men 

också respekt för att de ska få så bra liv som möjligt." - Informant 2. 

 
5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

 

Genom att göra en kvalitativ undersökning fanns möjlighet att mer ingående utforska 

tankar som hade varit betydligt svårare att få fram med en kvantitativ metod (17, s.413). 

Användandet av en semi-strukturerad frågeguide gav även det en större möjlighet att 

undersöka informanternas tankar och sedan kunna anpassa intervjun efter det (17,  

s. 415), samt minskade risken för författarens förförståelse att påverka resultatet vilket 

ökade tillförlitligheten. Tillförlitligheten ökade även genom att ställa samma 

huvudfrågor till alla informanter samt att miljön och situationen såg likadan ut för alla 

(19, s. 131). Efter transkribering noterades att frågan kring hur vårdarna upplevde 

svårigheter kring kost ofta följdes av tystnad och sedan blev vinklad kring måltider, 

vilket kunde tolkas som att de flesta av svårigheterna var kring måltider eller att frågan 

var bred och därmed försvårade direkta svar av informanterna. Detta hade kunnat 

undvikas genom att anpassa frågeguiden utefter intervjuerna, men då alla intervjuer 

skedde direkt efter varandra blev detta svårt. Detta var en medvetenhet som fanns från 

början och försöktes anpassas genom att göra mentala noteringar i samband med 

intervjuerna. Författaren utförde själv alla intervjuer och därmed minskade möjligheten 

till att fundera över omformuleringar på frågor under tiden, vilket kan ha påverkat 

resultatet i viss mån och även trovärdigheten. Då syftet var att undersöka tankar och 

upplevelser av vårdare var det viktigt att dessa representerades rättvist, men då 

författaren enbart kunde förlita sig på sina egna tolkningar kan det ha påverkat analysen 

och trovärdigheten av studien. 

 

Totalt fem vårdare intervjuades vilket gav insikt om upplevelser på boendet. För att få 

en teoretisk mättnad (17, s. 291) hade möjligen alla 15 vårdare behövt intervjuas vilket 

inte var genomförbart på grund av tidsbegränsning, och detta kan ha påverkat resultatet i 

slutändan. Hade fler vårdare på boendet intervjuats hade möjligen överförbarheten till 

andra funktionshindrade i behov av vård ökat då man med stor sannolikhet fått in större 

områden av olika upplevelser vilket hade kunnat överföras till andra grupper.  
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För informanternas bekvämlighet gjordes intervjuerna i en miljö de själva valde vilket 

kunde leda till att de vågade vara mer ingående och beskrivande i sina berättelser (20, s. 

100). Att intervjuerna gjordes öga mot öga jämfört med exempelvis genom 

telefonintervju ökade trovärdigheten samt tillförlitligheten i tolkningen som gjordes då 

även mimik och kroppsspråk kunde observeras och därmed gav bredare förståelse för 

upplevelserna (17, s. 433, 19, s. 132). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Studien visade att vårdarna upplevde ett stort ansvar för de boende och att svårigheter 

kring kost, specifikt kring måltider, kunde uppkomma. Vårdarna ansåg att boendet 

arbetade med hälsoförebyggande åtgärder och hade motionsdag varje vecka. Många 

gånger uppkom det ett dilemma när de ville värna om de boendes autonomi samtidigt 

som hälsan, vilket ansågs problematiskt. 

 

Informanterna ansåg sig ha ett krävande jobb med stor vikt på organiseringsförmåga för 

att kunna göra livet så bra som möjligt för de boende och känslan av empati 

genomflödade alla intervjuer. Prioritet låg på planering och rutiner då de upplevde att 

detta behövdes för de boendes välmående. Deras upplevelser kring rutiner gick i linje 

med en tidigare utförd studie som visade att förändringar kunde leda till otrygghet och 

känslomässiga utbrott hos personer med PWS (21). En stor börda lades på vårdarna då 

de stod för all planering kring de boendes liv, och en studie gjord på anhöriga som var 

vårdare till personer med PWS visade att det stundtals kunde bli mentalt uttröttande 

(22). En annan studie visade även att anhöriga hade stor risk att utveckla stress och 

depression (11). Detta var inget som generellt upplevdes av informanterna i denna 

studie, och fastän de stundtals kände sig stressade och fann arbetsdagen krävande 

trivdes de bra och såg arbetsuppgifterna utmanande. Skillnaden på resultat kunde tolkas 

som att det var mer påfrestande att vara anhörig till personer med PWS då man hade en 

djupare personlig kontakt, samt på boendet var de alltid flera stycken som jobbade och 

kunde stötta varandra.  

 

När det kom till kost kunde den upplevda problematiken tolkas att det hängde samman 

med de boendes självbestämmande, exempelvis att de inte fick den mängd mat de ville. 

Ett stort ansvar lades på vårdarna då personer med PWS riskerar att bli väldigt sjuka 

eller i värsta fall dö ifall de har obegränsad tillgång till mat, vilket kan vara en besvärlig 

börda att bära. Det upplevdes jobbigt att ta ifrån dem mat men vårdarna visste att det var 

det som krävdes, och boendet anpassade sig så gott det gick till att förenkla den svåra 

relationen till mat som vårdarna upplevde att de boende hade, exempelvis genom att 

förbjuda prat om mat i de gemensamma lokalerna. En studie från Nederländerna visade 

att professionella vårdare mer sällan ingrep under svåra situationer jämfört med 

anhöriga som vårdade personer med PWS, och att förklaringen kunde vara att de 

professionella vårdarna inte hade lika mycket kunskap, exempelvis om svårigheterna 

kring kost för dessa personer (14). Detta ansågs inte stämma med resultatet i denna 

studie då vårdarna tycktes ha god kunskap om svårigheterna och ingrep vid behov, 

vilket till stor del handlade om att boendet enbart var inriktat på PWS. 

 

Alla informanter upplevde att boendet arbetade bra med att förebygga ohälsa hos de 

boende. Fysisk aktivitet anses vara av prioritet för personer med PWS och bör som 

minst utföras tre gånger i veckan (23). I jämförelse med denna studie kan det tolkas att 
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boendet arbetade bra med att förebygga ohälsa då gemensam motionsdag varje vecka 

förekom samt att de boendes enskilda dagliga aktiviteter och aktiva arbeten tillkom. 

Däremot var det ibland viktigt att vårdarna fick de boende motiverade, och en informant 

upplevde att mycket handlade om just vårdarnas ansvar beträffande visad glädje i 

motion. Fastän de boende i viss mån kände till riskerna med syndromet kunde det 

behöva förlitas på vårdarnas entusiasm för motivation. När det kom till de boendes 

hälsa upplevde informanter att hälsovården hade brist på kunskap om PWS, ett problem 

som belysts i en studie där författarna menade att fastän dietister hade en stor roll i 

behandlingen av personer med PWS behövdes ofta mer kunskap, speciellt kring 

beteendeförändring och hur anhöriga skulle bemötas (3). I denna aktuella studie 

upplevde informanterna att samarbete mellan dietist och vårdare var viktigt vilket både 

ökar kunskapen om syndromet men även hjälper hanteringen av personen samt anhöriga 

då vårdarna känner dessa väl. Förutom att syndromet i sig bidrar till komplexa 

situationer behöver det även tas hänsyn till att det är olika individer, och med hjälp av 

vårdare som känner personen väl kan en bra behandling tillämpas. 

 

Att de boendes välmående låg i fokus framkom tydligt samtidigt som vårdarna ville 

värna om de boendes möjligheter till självbestämmande. En studie utförd på Irland 

visade att vårdare till personer med autism och Down Syndrom kände att de förtryckte 

personens självständighet när de samtidigt ville värna om deras hälsa (22), denna 

upplevelse påvisades även av informanterna som deltog i denna studie. En informant 

var tveksam till etiska problem då denne menade att de boende själva valt att bo där och 

de var medvetna om reglerna som gällde. Nativio rapporterar från sin studie att 

gruppboenden för personer med PWS hindrar de boendes självbestämmande möjlighet 

när vårdarna är restriktiva med maten, och att detta är fel (23). Även informanterna i 

denna aktuella studie nämnde flertalet gånger den allmänna oförståelsen som fanns för 

syndromet och dess komplexitet vilket kan jämföras med uttalandet i Nativios studie om 

att grupphem skulle förtrycka de boendes självbestämmanderätt. Informanterna i denna 

studie var överens om att de boende var där för deras eget bästa och att de själva var 

medvetna om det. 

 

När det kom till den mentala hälsan hos de boende var det betydelsefullt att arbeta flera 

samtidigt på grund av de känslomässiga utbrott som kunde uppstå hos de boende. En 

studie visade att det är ändrade rutiner och förväntningar hos personer med PWS som 

vanligen ger upphov till utbrott (15), vilket även upplevdes i denna studie. De boendes 

utbrott upplevdes olika av informanterna samtidigt som flertalet ansåg att utbrotten var 

en jobbig del av arbetet. Dessa upplevelser stämmer väl överens vad som beskrivits av P 

Tunnicliffe och medarbetare (15), som även beskrev att vårdare till personer med PWS 

hade svårt att veta hur de skulle hantera utbrott och aggressionstillstånd. I motsatts till 

vad P Tunnicliffe och kollegor rapporterat uppgav informanterna i denna studie ingen 

osäkerhet hur utbrotten skulle hanteras, utan beskrev mer att utbrotten kunde vara 

påfrestande. Även här spelade det in att de kunde stötta varandra i arbetet och att de 

kunde diskutera problematik som uppstått under deras personalträffar. 

 

Enligt en studie kände kvinnliga vårdare större börda än män gjorde när det kom till att 

ha ansvar för en annan individ, och specifikt kände kvinnorna större ansvar att vårda 

män jämfört med att vårda andra kvinnor (24). I den aktuella studien intervjuades fyra 

kvinnor och en man och oavsett kön beskrev vårdarna ett stort ansvar för de boende. Ur 

ett samhällsperspektiv nämnde Power i sin studie från 2008 att personer med en 

funktionsnedsättning var ekonomiskt kontrollerade av samhället och beroende av bidrag 
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vilket ledde till att de blev segregerade (22). Detta gällde inte personerna i denna studie 

då de hade halvtidsjobb vilket kunde anses som en bidragande faktor till samhället och 

undvek lika utbrett utanförskap. 

 

6 SLUTSATS 

 

Studien visade att informanterna upplevde flertalet svårigheter när det kom till kost, 

många gånger kring måltider, och satta rutiner var centralt för välbefinnandet hos de 

boende och mycket planering krävdes. De kände ett stort ansvar för de boende vilket 

ofta visade sig i ett dilemma när det kom till de boendes autonomi. Att finna en 

balansgång mellan att värna om de boendes hälsa och deras självbestämmande var ett 

gemensamt problem, och mycket grundade sig i de boendes problematiska relation till 

mat. Samtliga informanter ansåg att boendet arbetade med hälsoförebyggande åtgärder 

och att de boende fick bra med motion för att bibehålla hälsan.  

 

7 YRKESRELEVANS 

 

Som dietist är det viktigt att kunna bidra med kunskap om en kalorisnål kost och en kost 

med hög mättnadskänsla för personer med PWS. Då det är svårt med förändringar för 

dessa personer är det av vikt att kunna byta ut energitäta livsmedel mot kalorisnåla så att 

de inte tror att mat försvinner utan enbart blir utbytt. I denna studie ansåg flertalet 

informanter att många inom vården, inräknat dietister, inte förstår syndromet och 

specifikt detta syndrom berörs av yttre faktorer som påverkar hur de ser på kosten. Detta 

gör att det är extra viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer och inte enbart tro att det är 

tillräckligt att ge kostinformation. Många svårigheter kan uppkomma och då är det 

viktigt att veta hur man ska hantera dessa, och ofta krävs ett nära samarbete med 

vårdarna för en så bra behandling som möjligt. 

 

 

8 TACK 
 
Författaren vill tacka den intervjuade personal samt enhetschef på boendet för deras tid 

samt värdefulla tankar och upplevelser.  
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Bilaga 1. Informationsblad 

 
Hej! 

 

Mitt namn är Jessica Nunes och jag läser sista terminen av dietistprogrammet på institutionen 

för kostvetenskap, Umeå universitet. 

Du har tackat ja till att bli intervjuad inför en studie som kommer handla om vårdares 

upplevelser när det kommer till att arbeta med vuxna med Prader-Willis syndrom, denna studie 

ingår i mitt examensarbete.  

Studien är av undersökande karaktär och kommer att belysa områden inom kost, 

hälsoförebyggande åtgärder för de boende samt de boendes autonomi. 

Intervjun beräknas ta ca en timme och kommer att spelas in via mobiltelefon. Det är helt 

frivilligt att vara med i studien och du kan alltid välja att inte svara på frågor eller att tacka nej 

till deltagande. 

Materialet kommer behandlas konfidentiellt och inga namn kommer användas. 

 

Exempel på frågor som kommer att ställas vid intervjutillfället: 

Berätta vad du känner till om kost och näring för personer med Prader-Willis syndrom  

Berätta hur det ser ut när det kommer till kosten för de boende 

Hur stor påverkan har de boende när det kommer till kosten? 

Om ni har frågor kring kosten för de boende, vem kan ni kontakta? 

Berätta vad du känner till om hälsorisker när det kommer till Prader-Willis syndrom 

På vilka sätt arbetar ni med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder? 

Berätta kring deras självbestämmande möjlighet 
 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning,  

Jessica 

 

Kontakt: 

Jessica Nunes 

076-2478401 

Jenu0003@student.umu.se 
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Bilaga 2. Frågeguide 

 
Vårdare 

Berätta lite om dig själv 

  - Vilken utbildning har du? 

  - Hur länge har du jobbat med denna diagnos? 

  - Hur kom du först i kontakt med syndromet?  

  - Beskriv dina arbetsuppgifter. Huvuduppgifter? 

Berätta vad du känner till om kost och näring för personer med syndromet 

  - Fått utbildning? Kurs? 

 

Boendet 

Berätta lite allmänt om boendet 

  - Antal boende, antal vårdare 

  - Vilket åldersspann finns bland de boende? Hur länge bor de här? 

  - Får vilken vuxen som helst med Prader-Willis bo på boendet? Vilka kriterier finns? 

  - Hur ser samarbete ut med andra yrkeskategorier?  

    (Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykologer) 

Om ni har frågor kring kosten för de boende, vem kan ni kontakta?  

  - Någon dietistkontakt?   

  - Har ni fått utbildning från denne? 

  - Får de boende träffa denne? Hur arbetar de tillsammans? 

Beskriv en vanlig dag på boendet 

  - Aktiviteter 

  - Tider på måltider 

  - Besök från anhöriga 

  - Ser det annorlunda ut på helger? 

 

Boende 

 
Syndromet 

Berätta vad du känner till om hälsorisker när det kommer till Prader-Willis syndrom 

  - Hur ser det ut med hälsokontroller? 

  - Hur skiljer det sig från dag till dag hur de boende mår? 

  - Hur ser vårdtagarnas självmedvetenhet ut kring sitt syndrom? Medvetna om 

hälsoriskerna? 

På vilka sätt kan ni här på boendet förebygga ohälsa hos vårdtagarna? 

  - Fysisk aktivitet, gruppaktivitet, annat? 

  - Hur olika stora behov har de olika boende? Olika svåra?  

 

Autonomi/kost 

Berätta hur det ser ut när det kommer till kosten för de boende 

  - Vad följer ni för riktlinjer när det kommer till kosten?   

  - Vem bestämmer vårdtagarens kost? 

  - Vem tillagar maten? 

  - Hur ser det ut med förbjudna livsmedel? Mat och dryck 

Berätta om svårigheter som kan uppkomma kring kosten?  

  - Hur hanteras dessa problem? 

  - Hur kan deras syn på kosten variera från dag till dag? 
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Hur stor påverkan har de boende när det kommer till kosten? 

  - Livsmedelsval, portionsstorlekar, tid 

  - Hur medvetna är de boende om vikten av kosten? Fått information? 

Berätta kring deras självbestämmande möjlighet 

  - Vilka etiska problem kan uppkomma? 

  - Finns det gränser? 

  - Hur olika ser den mentala färdigheten ut hos de boende? Hur anpassar ni er till det? 

Hur upplever du att jobba med syndromet? 

  - Positivt, negativt, svårigheter, egna erfarenheter 

 

Något annat som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 3 (1/1) 

  

Bilaga 3. Exempel på konstruktion av koder och kategorier 

 

 

Meningsuppbyggande enheter 

 

Koder Kategorier 

 

Vi lagar ju all mat nattetid, så vakennatt lagar 

mat för att det inte ska lukta matos. Här kan man 

bli väldigt arg bara man hör glassbilen. Det kan 

trigga igång ett utbrott vilket händer med jämna 

mellanrum. Och matdoft, då klarar man inte 

riktigt av att vara i de gemensamma lokalerna. 

 
Matlagning 
nattetid  
 
Utbrott sker 
regelbundet  
 
Matos en 
svårighet 

 

 
Fokus bort från kost 
 
 
En ständig kamp  
 
 
Fokus bort från kost 

 

Ja, vissa har aktivitet varje dag, sen har alla 

ganska aktiva jobb, exempelvis en som 

lantbrukare och en på hästgård så det är mycket 

motion i jobben och så. Annars finns det träning 

på träningscenter och promenader en gång i 

veckan 

 
Ofta daglig 
aktivitet  
 
Aktiva arbeten 
 
Gemensamma 
promenader 

 

 
 
 
Bibehållande av 
hälsa samt 
förebyggande 
åtgärder 

 

Mm de får de, de får gärna komma med 

önskemål eller recept och så kan vi se om vi kan 

anpassa till PWS-kost. Men sen får man vid 

födelsedag önska sin egen mat. Från början 

turades de om att göra meny för en vecka i taget. 

Men den personen som hade uppdraget försvann 

och kunde inte tänka på något annat än maten 

och menyn. Satt och slog i kokböcker och blev 

väldigt fixerad, så det gick inte. 

 

 
Önskemål  tas 
 
 
Önskekost vid 
födelsedag  
 
Svår 
matfixation 

 
Självbestämmelse 
ett dilemma  
 
Fokus bort från kost  
 
 
En ständig kamp 
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