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Abstrakt  

Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig ätstörning där sjukdomen också drabbar 

familjen. Föräldrar upplevde att de blev uteslutna från vården. Sjuksköterskans uppgift är att 

se hela familjen och deras resurser för att få en bättre förståelse av familjen och den sjuka 

personen.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa familjens upplevelser av att leva 

med ett syskon eller barn som är drabbad av AN. 

Metod: Innehållsanalys gjordes av tolv artiklar.  

Resultat: Att leva med ett syskon eller barn som har AN ansåg både föräldrar och syskon att 

det påverkade dem starkt. Känslor som hjälplöshet, rädsla, sorg och ilska uppstod och även 

psykiska symptom så som ångest, depression och stress. Syskon tog ofta ansvar som 

förmedlare mellan föräldrar och syskon. Mödrarna tog oftast det största ansvaret och la ned 

mest tid på att ta hand om det sjuka barnet. Föräldrarna upplevde dåligt stöd från 

omgivningen och även syskonen önskade bättre stöd från vården.  

Diskussion: Hälsostödjande samtal skulle kunna vara ett värdefullt komplement för 

familjen. Familjemedlemmarna skulle få ett forum för att uttrycka sina känslor och behov.  

Slutsats: AN är påfrestande och utmanande för hela familjen. Denna litteraturöversikt skall 

ge sjuksköterskan en större inblick hur sjukdomen påverkar familjen för att kunna bemöta 

dem.  

Nyckelord: Anorexia Nervosa, syskon, föräldrar, upplevelser. 
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Introduktion 

Socialstyrelsen (u.å.) beskriver att AN är en allvarlig psykisk sjukdom som oftast drabbar 

unga individer, och då främst flickor. Vidare förklaras att AN också påverkar familjen och de 

närstående i hög grad. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2011) redogör för att 

AN är den allvarligaste formen av ätstörningar, och år 2011 fanns det ca 10 000 personer i 

Sverige som var drabbade. Detta innebär att det borde finnas nästintill lika många familjer 

som också är drabbade. 

 

Bakgrund 

Anorexia Nervosa 

Enligt Ottosson och Ottosson (2007, s. 112-113) är AN en ätstörning där personen svälter sig 

själv. Det gemensamma för ätstörningar generellt är att personen har besvär med att äta, sin 

aptit samt med kroppsvikten. Viktminskningen vid AN uppstår oftast genom att personen 

undviker kaloririk mat och överdriver fysisk aktivitet. Kriterier för diagnosen AN utifrån 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) är enligt 

American Psychiatric Association (2013, s. 338-339) att personen begränsar sitt energiintag 

vilket medför en för låg kroppsvikt i jämförelse med den normala kroppsvikten för personen 

med hänsyn till kön, ålder, utveckling och fysisk hälsa. Personen skall också ha en stark 

rädsla för att gå upp i vikt eller ha ett beteende som motverkar viktuppgång trots den för 

låga kroppsvikten. Personen har även en störd kroppsbild och en brist på insikt av allvar 

angående den låga kroppsvikten. Om personen är vuxen avgörs svårighetsgraden av 

sjukdomen genom personens Body Mass Index (BMI), (se tabell 1).   

Tabell 1. Bedömning av svårighetsgrad enligt DSM-5, American Psychiatric Association (2013, s. 339). 

Svårighetsgrad av AN BMI 

Mild >17kg/m² 

Måttlig 16-16.99kg/m² 

Allvarlig 15-15.99kg/m² 

Extrem <15kg/m² 
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Franko et al. (2013) beskriver att individer med AN hade en ökad risk för dödlighet i 

jämförelse med den resterande befolkningen. Individer med AN som har en längre 

sjukdomsperiod, extremt låg kroppsvikt samt överkonsumtion av alkohol har en ökad risk 

för en förtidig död. 

 

Familjen 

En familj beskrivs i Ringsberg (2009, s. 283) som ett flertydigt begrepp. En familj kan 

innebära mer än endast ett biologiskt samband. Det kan syfta till en rad olika faktorer som 

länkar en grupp människor tillsammans. Den moderna familjen är alltså ett flytande 

koncept, men än kvarstår också synen på familj från de tidigare generationernas mer 

traditionella roller. Varje familj utvecklar sina egna normer och sätt att leva på. 

Fortsättningsvis så beskriver Ringsberg (2009, s. 284) att det krävs ett gott samarbete för att 

kunna leva tillsammans med andra individer.  

 

I föreliggande litteraturöversikt används begreppet familj, och författarna syftar då specifikt 

på föräldrar och barn. I definitionen av föräldrar anser författarna att föräldrarna kan bestå 

av två personer av samma kön likväl som två personer med olika kön. Begreppet barnet i 

litteraturöversikten behöver inte tyda på en individ som är under 18 år, utan begreppet 

används som barnet till föräldrarna och denna individ kan därmed alltså vara vuxen. 

Definitionen av den sjuka personen och det sjuka barnet kommer syfta på individen med 

AN. 

 

Familjen och AN  

Ottosson och Ottosson (2007, s. 112-114) redogör för hur ANs symptom hos individen kan 

visa sig för familjen genom att personen gärna undviker gemensamma måltider, successivt 

ökar sina dagliga träningsrutiner och/eller att hen plötsligt blivit intresserad av matlagning. 

Anastasiadou, Medina-Pradas, Sepulveda och Treasure (2014) beskriver hur föräldrar ofta 

anser att ätstörningar generellt leder till många olika problematiska situationer. Den börda 

som ätstörningen upplevdes föra med sig blev ofta större och mer påtaglig desto längre 

barnet hade varit sjukt. Den negativa påverkan hos föräldrarna kunde innebära högre nivåer 

av ångest, depression och stress i jämförelse med föräldrar som lever med ett barn utan en 



 

3 
 

ätstörning. Däremot så upplevde många föräldrar att relationen mellan dem och sitt sjuka 

barn hade stärkts genom sjukdomens förlopp. Weimand, Hall-Lord, Sällström och Hedelin 

(2012) beskriver också hur relationen mellan en person med en svår psykisk sjukdom och de 

nära anhöriga kan stärkas av sjukdomen, men att den psykiska ohälsan gjorde att 

levnadssituationen upplevdes som påfrestande att befinna sig i. De nära anhöriga beskrev 

stora svårigheter med att hitta en balans i att låta den sjuka personen vara självständig och 

styra sitt eget liv, men att fortfarande kunna vaka över personens dagliga liv och valen hen 

gjorde. De anhöriga tyckte ofta att det var svårt att släppa kontrollen, då detta oftast ledde 

till att den sjuka personen fattade beslut som de anhöriga upplevdes vara dåliga. Weimand 

et al. (2012) fortsätter att förklara hur den psykologiska stressen kunde leda till ångest, 

depression och en känslomässig tomhet hos de anhöriga. Flera av de anhöriga hade fått vara 

borta längre perioder från sina arbeten, och detta ledde till en försämrad ekonomisk 

situation. 

 

Enligt Graap et al. (2007) så upplevde nära anhöriga till en person med AN att de fick ett 

begränsat socialt liv när de var tvungna att ta hand om den sjuka personen. Anhöriga 

beskrev större problem med att hjälpa en person med AN jämfört med anhöriga till en 

person med diagnosen Bulimia Nervosa, som utifrån DSM-5 enligt American Psychiatric 

Association (2013, s. 345-346) innebär att personen bland annat har återkommande episoder 

av hetsätning, olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt (exempelvis 

genom självframkallad kräkning) samt att självkänslan är överdrivet påverkad av 

kroppsform och vikt. Anhöriga till en person med AN visade en stor oro över den sjuka 

personens framtid och de upplevde olika problem när det gällde kommunikation och 

konflikter dem emellan. Fortsättningsvis upplevde även de nära anhöriga att de fick dålig 

information från sjukvården, främst när det gällde återfall av sjukdomen och hur de kunde 

jobba preventivt för att undvika detta. Anhöriga till en person med AN drabbades lättare av 

depression, ångest, utbrändhet och av psykiska sjukdomar än de nära anhöriga till någon 

med Bulimia Nervosa. 

 

McMaster, Beale, Hillege och Nagy (2004) beskriver hur familjen till barn med AN ofta 

upplever att de står inför en rad svåra dilemman. Att finna rätt vård för sin familjemedlem 
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ansågs många gånger vara ett stort problem, och det slutade ofta med att familjerna sökte sig 

till vård utanför den allmänna hälso- och sjukvården. I vårdsammanhang upplevde ofta 

föräldrarna i familjen att de blev uteslutna från sina barns vård. Vid vissa tillfällen så 

upplevde föräldrarna att vårdpersonalen hade förutfattade meningar och fördomar mot dem 

och deras barn med en ätstörning. Weimand et al. (2012) beskriver att nära anhöriga till en 

person med svår psykisk sjukdom vill bli tagna på allvar av vårdpersonal, men för att bli 

tagna på allvar menade de anhöriga att de var tvungna att bete sig på ett speciellt sätt mot 

vårdpersonalen.  

 

Sjuksköterskans roll 

Benzein, Hagberg, Saveman och Syrén (2010) beskriver hur sjuksköterskan har en viktig roll 

att se hela familjen i arbetet kring patienten och dennes anhöriga, samt att se de resurser som 

finns inom familjen. Familjemedlemmar ser ofta på sjuksköterskan som en person man kan 

komma och prata med om man har behov av information angående vården eller om något 

annat som rör patienten och de anhöriga. Sjuksköterskan kan genom en god kontakt med 

familjen få en bättre förståelse för patientens upplevelser och uppnå en välfungerande vård 

på familjenivå. Benzein, Hagberg och Saveman (2009, s. 68) förklarar att sjuksköterskans 

föreställningar om familjens roll i omvårdnaden påverkar hur familjen bemöts. Familjen har 

blivit mer och mer involverade i vården, men nu mer som en tillgång för den som är sjuk, 

samt för att till viss del underlätta arbetet för vårdpersonalen.  

 

Teoretisk referensram 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012c, s. 55) beskriver att relationen mellan sjuksköterskan 

och familjen är central för att sjuksköterskan skall kunna utföra ett systemiskt 

omvårdnadsarbete, detta eftersom patienten inte kan isolera sig från den miljö som hen 

tillhör. Benzein, Hagberg och Saveman (2012b, s. 30) förklarar att alla delar inom familjen 

påverkar varandra, och att fokus inom familjefokuserad omvårdnad (FFO) går från 

individen till gruppen. Benzein, Hagberg och Saveman (2012a, s. 23) beskriver att när 

människor har en relation med varandra så kommer förändringar som sker i en persons liv 

också påverka de andra personerna. Allting sker i förhållande till någonting annat, och detta 

kan vara både positivt och negativt. När någon mår dåligt på grund av exempelvis sjukdom, 
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kan de andra personerna också känna en liknande påverkan. Fortsättningsvis beskriver 

Benzein et al. (2012a, s. 24-25) att det kan bli en börda för familjen att stå nära personen som 

lider av en sjukdom, och att familjemedlemmarna kan bli utmattade. Benzein, Erlingsson, 

Hagberg och Saveman (2012, s. 59-60) beskriver att hälsostödjande samtal är en del av FFO. 

Sjuksköterskan kan hålla i dessa samtal tillsammans med familjen för att identifiera resurser 

inom familjen vid ohälsa. 

 

Det systemiska förhållningsättet syftar till att kunna se på helheten mer än delarna, men för 

att göra detta måste delarna förstås först. I denna litteraturöversikt så anser författarna att 

FFO och den familjecentrerade omvårdnaden stämmer bra överens på vår syn på 

familjemedlemmarna som delarna och hela familjens levnadssituation som helheten.   

 

Problemformulering 

Enligt 3 §, kap 5 i Patientlagen (SFS, 2014:821) så framgår det att patientens närstående ska få 

möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt 

och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta. Kunskapen kring 

familjens upplevelser av att leva med en person som har AN är av stor nytta för den 

allmänutbildade sjuksköterskan som i sitt yrke har ett ansvar att skapa en kontakt med 

patienten samt dennes anhöriga. Benzein, Hagberg och Saveman (2009, s. 68) beskriver att 

om någon i familjen lider av sjukdom och ohälsa så påverkar detta resterande 

familjemedlemmar, och att hela familjens livssituation kan förändras, både positivt och 

negativt. Benzein et al. (2012a, s. 24-25) beskriver att familjen idag har en större roll än 

tidigare inom vården, och att närstående ofta ses som en resurs. Det kan dock bli till en 

börda för familjen att stå nära personen som lider av en sjukdom. Den sjuka personen kan 

påverkas negativt när hen ser hur den resterande familjen påverkas negativt av AN. Att 

försöka förstå familjens perspektiv och att få en inblick i hur de upplever situationen är alltså 

av stor vikt för att kunna fokusera på hela familjen vid vård av sjukdom.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa familjens upplevelser av att leva med ett 

syskon eller barn som är drabbad av AN. 
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Metod 

Design 

En litteraturöversikt har genomförts på de artiklar som visats vara relevanta för syftet. En 

litteraturöversikt enligt Friberg (2012b, s. 133) beskriver hur forskningsläget inom ett 

begränsat område ser ut i nuläget. Detta gjordes genom att leta upp relevant forskning inom 

ämnet för att kunna få en bild över vad som studerats och därefter sammanställdes 

resultaten. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar granskades och användes. Friberg 

(2012b, s. 134-135) beskriver att artiklar, rapporter och liknande analyseras på ett strukturerat 

och kritiskt sätt. Det måste alltså alltid finnas forskning inom ämnet och ett tillräckligt stort 

antal artiklar för att kunna omfatta hela syftet.   

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle beröra föräldrar och syskon till en 

person med AN och att artiklarnas resultat beskrivs utifrån föräldrarnas och syskonens 

perspektiv. Personer med AN inkluderas i alla åldrar för att inte på något sätt begränsa det 

givna problemområdet. Artiklarna skall vara publicerade inom de senaste tio åren, och 

artiklar med kvalitetsgrad I och II utifrån Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003) har 

inkluderas. Artiklarna skall även vara skrivna på svenska eller engelska för att inkluderas. 

Artiklar som berör andra ätstörningar såsom Bulimia Nervosa, ätstörning utan närmare 

specifikation (UNS), hetsätningsstörning, ortorexi och idrottsanorexi exkluderades då detta 

inte var förenligt med syftet. Artiklar där de sjuka personerna inte fått diagnosen AN trots 

att de har ett anorextiskt beteende exkluderades också. Partners upplevelser av att leva med 

en person med AN är exkluderade från denna litteraturöversikt och även barns upplevelse 

av att leva med en förälder som har sjukdomen. 

 

Litteratursökning 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo (se tabell 2) användes för att med hjälp av 

begränsningar hitta relevanta artiklar som står till grund för resultatet. Författarna har även 

letat efter relevanta artiklar genom andra studier och då har manuella sökningar sedan 

används för att finna fulltext av artikeln. Cinahl är en stor databas inom ämnet omvårdnad 

och är därmed relevant till ämnet, här användes olika Headings för att söka fram relevanta 
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artiklar. PubMed är den största databasen inom medicin och här användes MeSH-termer. 

PsycInfo har fokus på artiklar som berör ämnet psykologi och psykiska sjukdomar och här 

användes olika Thesaurus för att optimera sökningen.  

 

Dessa asterisker som används i tabellen står för hur många artiklar som valts vidare till nästa 

steg under tiden urvalet skedde.  

* - Antal valda artiklar efter läst titel. ** - Efter läst abstrakt. *** - Efter läst artikel. **** - Antal valda artiklar efter 

kvalitetsgranskning.   

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar. 

Databas

/ datum 

Sökuttryck Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda Författare 

Cinahl 

160901 

(MH "Anorexia 

Nervosa") AND (MH 

"Siblings") 

Publiceringsdatum 

060101-160901, Språk: 

Engelska eller Svenska, 

peer review.  

9 träffar 6* 

3** 

2*** 

2**** 

Halvorsen, Rø & Heyerdahl 

Dimitropoulos, Freeman, Bellai 

& Olmsted 

PubMed 

160901 

(”Anorexia 

nervosa”[Mesh]) AND 

”caregivers”[Mesh] 

Publiceringsdatum 

060101-160901, Språk: 

Engelska eller Svenska.  

 

29 träffar 9* 

7** 

5*** 

4**** 

Bezance & Holliday 

Kyriacou, Treasure & Schmidt 

Dimitropoulos, Klopfer, Lazar & 

Schacter 

Raenker, Hibbs, Goddard, 

Naumann, Arcelus, et al. 

PsycInfo 

160902 

 

SU.EXACT(”Anorexia 

nervosa”) AND 

SU.EXACT(”caregivers”

) 

Publiceringsdatum 

060101-160902, Språk: 

Engelska eller Svenska, 

peer reviewed.  

24 träffar 6* 

5** 

3*** 

2**** 

McCormack & McCann 

Rhind, Salerno, Hibbs, Micali, 

Schmidt, Gowers, et al.  

Cinahl 

160905 

 

(MH "Anorexia 

Nervosa") AND (MH 

"Mothers") 

Publiceringsdatum 

060101-160905, Språk: 

Engelska eller Svenska, 

peer reviewed. 

15 träffar 6* 

4** 

2*** 

1**** 

Tuval-Mashiach, Hasson-

Ohayon & Ilan 

 

PsycInfo 

160905 

SU.EXACT(”caregiver 

burden”) AND 

SU.EXACT(”Anorexia 

nervosa”) 

Publiceringsdatum 

060101-160905, Språk: 

Engelska eller Svenska, 

peer reviewed. 

11 träffar 6* 

3** 

1*** 

1**** 

Jungbauer, Heibach & Urban 

 

Cinahl 

160907 

 

(MH "Anorexia 

Nervosa") AND (MH 

"Parents") 

Publiceringsdatum 

060101-160907, Engelska 

eller Svenska, peer 

reviewed.  

23 träffar 8* 

4** 

2*** 

1**** 

Dallos & Denford 

 

160909 Manuell sökning    Whitney, Murray, Gavan, Todd, 

Whitaker & Treasure  

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalsprocessen har genomförts utifrån stegen som Friberg (2012b, s. 137-139) beskriver. 

Först har titlarna och abstrakten lästs på samtliga artiklar från databassökningarna. Därefter 

har sökorden och begränsningarna vid behov korrigerats för att uppnå ett optimalt 

sökresultat. Sedan gjordes en bedömning av vilka artiklar som var relevanta för 

litteraturöversiktens syfte. Nästa steg i processen var att kvalitetsgranska de artiklar som 
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kvarstod, för att kunna göra detta användes Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003). 

Utifrån dessa kriterier har det beslutats om artiklarna håller en tillräckligt hög vetenskaplig 

nivå för denna litteraturöversikt. Därefter undersöktes tidskrifterna i UlrichsWeb för att 

säkerställa att artiklarna var refereegranskade. De tolv slutgiltiga artiklarna hittades genom 

de olika databassökningarna samt genom en manuell sökning (se tabell 2). På dessa artiklar 

har en översiktstabell gjorts (se bilaga 1) för att få en översikt av de inkluderade artiklarna, 

där bland annat resultatet har sammanfattats för att få en överblick. Denna sammanställning 

gjorde det lättare för författarna att kunna hitta likheter och skillnader mellan artiklarna.  

 

Analys 

Under analysprocessen har författarna hela tiden övervägt vad i artiklarna som är relevant 

för syftet, samt för att undvika att komma in på andra området som inte det valda syftet 

berörde. En innehållsanalys har gjorts av det material som tillhandahållits. Innehållsanalys 

beskrivs i Polit och Beck (2012, s. 505) som en form av analys för att finna meningsbärande 

enheter och kategorier som framkommer i det material som analysen utgått ifrån. Artiklarna 

har analyserats och kategoriserats utifrån en analysprocess ur ett induktivt perspektiv. En 

analys ur ett induktivt perspektiv görs enligt Friberg (2012a, s. 127-129) utifrån olika steg. 

Först lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en förståelse och en uppfattning av 

dess sammanhang. Därefter identifierades meningsbärande enheter från resultatdelarna. 

Alla studierna sammanfattades och diskuterades mellan författarna och därefter så 

sorterades kategorierna utifrån likheter och skillnader mellan de olika studierna (se tabell 3). 

Slutligen så sammanställdes alla delarna till resultatet och utifrån meningsbärande enheter 

så skapades två olika kategorierna och tolv underkategorier (se tabell 4).  
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Tabell 3. Exempel på analysprocessen.   

Meningsbärande enhet Översatt meningsbärande 

enhet 
Underkategori Kategori 

All participating siblings described 

burdensome experiences, thoughts, and 

feelings due to the eating disorder. 

They frequently experienced a complex 

mixture of emotions such as fear, 

powerlessness, guilt, sadness, and 

anger. 

(Jungbauer, Heibach & Urban, 2015) 

Alla deltagande syskon 

beskrev påfrestande 

upplevelser, tankar och 

känslor på grund av 

ätstörningen. De upplevde 

ofta en komplex blandning 

av känslor såsom rädsla, 

maktlöshet, skuld, sorg och 

ilska. 

Negativ påverkan på de 

friska syskonens 

välbefinnande 

 

Att leva som syskon till 

en person med AN 

 

Mothers and fathers equally placed 

blame on themselves, questtioning 

aspects of their daughert’s upbringing 

and what could have been done 

differently to prevent the illness. 

(Whitney et al., 2005) 

Mödrar och fäder placerade 

båda skulden på sig själva, 

och de ifrågasatte aspekter 

av sin dotters uppväxt och 

vad som kunde ha gjorts 

annorlunda för att 

förhindra sjukdomen. 

Skuldkänslor och 

upplevelser av skam 

 

Att leva som förälder till 

ett barn med AN 

 

 

Etiska överväganden 

Det som krävdes av tidskrifterna där författarna funnit artiklarna var att de skulle framföra 

ett etiskt förhållningssätt för att artiklarna skulle inkluderas i resultatet. Om det inte stått i 

artiklarna att de har haft ett etiskt förhållningssätt så har tidsskriftens hemsida granskats för 

att där se om de har etiska krav på alla de artiklarna som de publicerar. Bara om de uppfyllt 

dessa etiska krav så har de inkluderats. Författarna har haft ett etiskt förhållningssätt när 

materialet samlats ihop, detta genom att hålla en objektivitet under sammanställningen av 

resultatet från artiklarna med hänsyn till författarnas egna erfarenheter av att vårda patienter 

med AN.  

 

Resultat 

Resultatdelen redovisas i kategorier och underkategorier (se tabell 4). Resultatet består av sju 

kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. Dessa artiklar består av studier som är gjorda i 

Storbritannien, Kanada, Norge, Tyskland, Irland och Israel.  
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Tabell 4. Översikt på kategorier 

Kategori Underkategori  

1 

Underkategori  

2 

Underkategori 

3 

Underkategori  

4 

Underkategori 

5 

Underkategori 

6 

Att leva som 

syskon till en 

person med AN 

Syskonens syn 

på de 

förändrade 

relationerna i 

familjen 

Syskonens 

ansvar och 

börda  

Syskonens 

upplevelser av 

föräldrarnas 

förhållningssätt 

Negativ 

påverkan på de 

friska 

syskonens 

välbefinnande 

Upplevelser av 

vården 

Positiva 

erfarenheter av 

sjukdomstiden 

Att leva som 

förälder till ett 

barn med AN 

Föräldrarnas 

syn på de 

förändrade 

relationerna i 

familjen 

Negativ 

påverkan på 

föräldrarnas 

psykiska 

välmående  

Förlust av den 

normala 

livssituationen 

Skuldkänslor 

och upplevelser 

av skam  

Delade 

meningar av det 

sociala stödet  

Upplevelser av 

vården  

 

Att leva som syskon till en person med AN 

Syskonens syn på de förändrade relationerna i familjen 

Enligt Jungbauer et al. (2015) så upplevde alla syskonen att sjukdomen starkt hade påverkat 

relationerna i familjens liv. Sjukdomen blev ett stort fokus, och de friska syskonen upplevde 

att de fick sätta sina egna behov i andra hand. Majoriteten av alla syskon rapporterade om att 

förhållandet mellan dem och den sjuka personen hade förändrats på grund av sjukdomen. 

Detta kunde bero på att syskonen upplevde att den sjuka personen ofta drog sig undan från 

social kontakt och personens förändrade beteende. Dimitropoulos, Klopfer, Lazar och 

Schacter (2009) beskriver att flera av syskonen undvek att prata om sjukdomen med 

föräldrarna för att bibehålla harmonin i familjen, medan vissa syskon beskrev hur de kunde 

få en bättre relation till den förälder som hade ett liknande förhållningssätt som denne själv 

hade till sjukdomen. Dimitropoulos, Freeman, Bellai och Olmsted (2013) beskriver att den 

sjuka personen fick mycket uppmärksamhet i samband med sjukdomen men att syskonen 

inte kände någon egentlig avundsjuka på grund av detta. Syskonen upplevde dock att 

familjesituationen blev påverkad negativt, och att detta hörde ihop med insjuknandet i 

sjukdomen. 

 

Syskonens ansvar och börda 

Dimitropoulos et al. (2009) och Dallos och Denford (2008) beskriver att syskonen kunde bli 

en form av förmedlare inom familjen, ofta mellan föräldrarna och den sjuka personen. 

Dimitropoulos et al. (2009) fortsätter att beskriva hur syskonen rapporterade att den 

naturliga hierarkin i familjen var en stor faktor till att de tog på sig rollen som förmedlare i 

familjen. Syskonen ansåg att föräldrarna var auktoriteter medan syskonrelationen inte 
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förhöll sig efter någon form av hierarki. Vidare beskriver Dimitropoulos et al. (2009) att ännu 

en anledning till att syskonen gick in i denna roll var för att de märkte en negativ psykisk 

påverkan hos föräldrarna. De menade att sjukdomen hade haft en stor negativ påverkan på 

föräldrarnas livskvalité, och de ville hjälpa till för att underlätta bördan. Majoriteten beskrev 

att de stöttade och skyddade den sjuka personen för att de uppmärksammade hur de 

kämpade med sjukdomen.  

 

Enligt Tuval-Mashiach, Hasson-Ohayon och Ilan (2014) så upplevde mödrarna att den 

förändrade atmosfären i hemmet ofta resulterade i att syskonen ibland kunde gå in i en roll 

att ta hand om den sjuka personen. Denna uppoffring innebar att de bland annat höll 

uppsikt över personen, till exempel vad de åt för något och så att hen inte gömde någon mat. 

Jungbauer et al. (2015) samt McCormack och McCann (2015) rapporterar om att syskonen 

ofta känner sig skyldiga mot den sjuka personen. Jungbauer et al. (2015) fortsätter att 

beskriva hur många syskon hade tankar om hur de på något sätt hade en roll i varför 

personen blivit sjuk, exempelvis genom egna försökt till att gå ned i vikt eller genom sårande 

kommentarer längre tillbaka.  

 

Syskonens upplevelser av föräldrarnas förhållningssätt 

Jungbauer et al. (2015) och Dimitropoulos et al. (2009) beskriver att konflikter inom familjen 

var vanliga, och det var inte sällan dessa konflikter handlade om delade meningar i hur man 

skulle bemöta symptomen av sjukdomen. Jungbauer et al. (2015) förklarar att syskonen också 

upplevde att modern i familjen oftast tog hand om det sjuka barnet, medan fadern drog sig 

tillbaka och höll sig undan rent fysiskt, till exempel genom att arbeta övertid. Dimitropoulos 

et al. (2009) och Dallos och Denford (2008) beskriver att syskonen upplevde ibland att 

föräldrarna kunde stötta den sjuka personen på ett felaktigt sätt. Syskonen beskriver i 

Dimitropoulos et al. (2009) att föräldrarna till exempel tillagade särskilda måltider på den 

sjuka personens begäran. Att syskonen såg föräldrarna som överbeskyddande var också ett 

ämne för konflikter. Syskonen menade att detta förhindrade den sjuka personen från 

tillfrisknande och personlig utveckling, och detta ledde till att syskonen blev frustrerade på 

föräldrarna och på den sjuka personen. Syskonen kunde också uppleva att föräldrarna 

förnekade sjukdomen och ignorerade dess symptom, vilket ledde till att de inte själva sökte 
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stöd hos föräldrarna när de var oroliga för olika symptom som kunde var livshotande för 

den sjuka personen.  

 

Dimitropoulos et al. (2009) och Dallos och Denford (2008) beskriver att syskonen upplevde 

att det fanns en skillnad i behandlingen mellan dem och den sjuka personen. Dimitropoulos 

et al. (2009) redogör för att syskonen fick ofta betydligt mindre finansiellt stöd. De upplevde 

att föräldrarna hade högre förväntningar på att de skulle vara självständiga. Dallos och 

Denford (2008) fortsätter att beskriva att syskonen hade en önskan om att situationen i 

familjen skulle sett annorlunda ut. Syskonens upplevelser över att de hade misslyckats med 

att uppnå en god familjesituation ledde till en stress och oro som gjorde att konflikterna bara 

blev värre.  

 

Negativ påverkan på de friska syskonens välbefinnande 

Jungbauer et al. (2015) och Dimitropoulos et al. (2009) förklarar att känslor av rädsla, 

maktlöshet, hjälplöshet, sorg och ilska var vanligt förekommande bland syskonen. Rädslan 

var ofta kopplad till en oro kring en livshotande viktnedgång, samt risken för självmord hos 

den sjuka personen. Halvorsen, Rø och Heyerdahl (2012) beskriver att de friska syskonen var 

särskilt bekymrade över de andra familjemedlemmarna under den akuta fasen av 

sjukdomen. Majoriteten av syskonen kände en oro över att den sjuka personen inte skulle bli 

frisk igen, och ungefär hälften var också oroliga över att hen skulle dö på grund av 

sjukdomen. Dimitropoulos et al. (2009) redogör för andra problem som syskonen 

rapporterade om. Detta innefattade att de själva började bli mer förkylda, fick problem med 

att sova och äta samt att de fick en sämre koncentrationsförmåga på skolan eller jobbet. 

Stressen som syskonen upplevde kunde i vissa fall också leda till egen psykisk ohälsa såsom 

ångest och depression. Jungbauer et al. (2015) rapporterar om att syskonen själva kunde få en 

påverkad kroppsbild. En del av syskonen försökte själva gå ned i vikt och kopierade ibland 

beteenden som att träna sent på kvällen och äta mindre. Halvorsen et al. (2012) redogör för 

att 19 % av syskonen (N=4) själva fick problem med att äta.  

 

Upplevelser av vården 

Kontakt med sjukvården är ofta en del i livet när en person i familjen har AN. Jungbauer et 
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al. (2015) rapporterar om att syskonen ofta var missnöjda med vårdpersonalen och olika 

institutioner. Syskonen upplevde att de inte blev inkluderade i behandlingen, och mer än 

hälften uppgav att de ville bli mer inkluderade i behandlingen. Detta gällde både när den 

sjuka personen var inlagd på sjukhus/institution och när hen var i hemmet. Syskonen 

upplevde att läkare ibland talade emot att de skulle medverka i vården eftersom läkarna 

ansåg att detta skulle kunna bli en börda för dem. Vidare rapporterade syskonen om att de 

fick för lite information från vården, och den enda informationskällan som de upplevde att 

de hade att tillgå var deras föräldrar. Dimitropolous et al. (2009) och Jungbauer et al. (2015) 

redogör för att flera syskon uttryckte ett behov för individuellt stöd och/eller rådgivning där 

de kunde prata om sina bördor och problem. I Dimitropolous et al. (2009) beskriver ett 

syskon det som “what exactly is the eating disorder? What can we do? . . . I like hints, suggestions, 

tips what works for one family and maybe it will work for you. I didn’t know what to do?” (s. 360). 

Jungbauer et al. (2015) beskriver att erfarenheterna som syskonen förde fram var att de ansåg 

att det var viktigt att informera dem om personens sjukdom så tidigt som möjligt. Att ge tips 

om hur de kan bemöta den sjuka personen upplevdes också vara en positiv åtgärd. Enligt 

Halvorsen et al. (2012) så uppgav 76 % (N=16) av syskonen att de ändå litade på att 

behandlingen skulle fungera, men 57 % (N=12) upplevde även i denna studie att 

informationen från sjukvården var bristfällig.  

 

Positiva erfarenheter av sjukdomstiden 

Jungbauer et al. (2015) beskriver hur syskonen inte såg upplevelsen av sjukdomen som 

positiv, men att den ändå kunde beskrivas som berikande och lärorik. En stor del av 

syskonen fick en djupare syn på livet, och cirka hälften uppgav att de fått en starkare relation 

till den sjuka personen. Enligt Dimitropoulos et al. (2009) och Jungbauer et al. (2015) så fick 

syskonen också en större kunskap och förståelse om psykisk ohälsa. Dimitropoulos et al. 

(2009) fortsätter att beskriva att de fick mer medlidande för andra personer som är drabbade 

av ätstörningar, både personen i sig och hens anhöriga. En annan positiv erfarenhet var att 

syskonen upplevde att deras egna sociala nätverk både hade utvecklats och breddats, i och 

med det stöd hen fick. Jungbauer et al. (2015) beskriver att erfarenheten hos syskonen också 

kunde leda till en egen personlig utveckling som innefattade bland annat mognad, 

ansvarsfullhet och självständighet. De kände också att de hade lärt sig att säga nej och sätta 
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gränser på ett bättre sätt än tidigare. Ett syskon i Jungbauer et al. (2015) beskrev det som “The 

most important insight for me was learning where my life begins and where lives of others begin. And 

that you can’t save the entire world” (s. 83).  

 

Halvorsen et al. (2012) redogör för att syskonen upplevde att de fick en bättre 

sammanhållning i familjen trots att det ofta uppstod konflikter dem emellan, och mer än 80 

% menade att sjukdomsperioden hade gett dem värdefulla erfarenheter. Dimitropoulos et al. 

(2009) beskriver att syskonen ofta upplevde att de kommit närmare varandra. De upplevde 

också att hela familjen hade blivit starkare och mer tillmötesgående mot varandra.  

 

Att leva som förälder till ett barn med AN 

Föräldrarnas syn på de förändrade relationerna i familjen 

Tuval-Mashiach et al. (2014) och Whitney et al. (2005) beskriver att en väldigt smärtsam 

upplevelse för föräldrarna var känslan av att familjen föll samman och att atmosfären i 

hemmet försämrades radikalt. Enligt Tuval-Mashiach et al. (2014) så betonade mödrarna att 

det mest påfrestande för dem med hela situationen var att relationerna i familjen påverkades 

negativt och att detta ledde till att de tvivlade på sin egen kompetens och förmåga som 

moder i familjen. Föräldrarna upplevde att sjukdomen påverkade de friska barnen, som ofta 

drog sig undan från hemmet och höll sig borta.  

 

McCormack och McCann (2015) fortsätter att förklara hur kommunikationen inom familjen 

blev problematisk och att föräldrarna kunde se en ökning av konflikter, både med 

maken/makan och med de friska barnen. Konflikterna handlade ofta om hur man ska 

behandla och bemöta det sjuka barnet. Enligt Dallos och Denford (2008) så upplevde familjen 

att det var en stor utmaning att handskas med de konflikter som uppstod, och de önskade att 

relationerna i familjen skulle vara mer kärleksfulla och öppna. Tuval-Mashiach et al. (2014) 

och Bezance och Holliday (2014) beskriver att mödrarna kunde chockas över det sjuka 

barnets förändrade beteende, som ibland yttrade sig som en aggressivitet riktat mot 

mödrarna. Tuval-Mashiach et al. (2014) redogör för att detta kunde även vara riktat till 

fäderna, men oftast till mödrarna. Detta menade mödrarna kunde bero på att de oftast var 

mer involverade i behandlingen och sjukdomen. Anledningen till varför mödrarna ansåg att 
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de bar det största ansvaret gällande sitt barns sjukdom var att sjukdomens karaktär såsom 

kroppsuppfattning, självkänsla och problem med dieter upplevdes höra till kvinnans 

ansvarsområden och inte till mannens. Mödrarna menade att detta var också var en 

anledning till varför de inte kunde räkna med fädernas hjälp.   

 

Negativ påverkan på föräldrarnas psykiska välmående 

Whitney et al. (2005) och Bezance och Holliday (2014) beskriver att sjukdomen hade en stor 

inverkan på föräldrarna och många beskrev att de kände sig manipulerade och kontrollerade 

av sjukdomen och av det sjuka barnet. Whitney et al. (2005) och Tuval-Mashiach et al. (2014) 

fortsätter att beskriva hur föräldrarna märkte av en psykisk påverkan på dem själva. 

Föräldrarna beskrev känslor såsom sorg, stress, rädsla, ilska, skuldkänslor och misslyckande. 

Whitney et al. (2005) beskriver att vissa av föräldrarna, framför allt mödrar, upplevde 

sömnbrist, oro och hopplöshet. Enligt Bezance och Holliday (2014) så hade alla mödrarna 

någon gång upplevt att den psykiska påfrestningen blev för stor. Mödrarna beskrev dagar då 

de kunde gråta konstant och känna en stor oro över sitt sjuka barn. Detta i sin tur ledde till 

att många av dessa mödrar slutade med att gå till jobbet, gick ned i vikt och i vissa fall var de 

tvungna att kontakta läkare för att få medicinsk hjälp.  

 

Kyriacou, Treasure och Schmidt (2008) och Rhind et al. (2016) redogör för hur mödrarna 

oftast skattade högre nivåer av depression, ångest och stress än vad fäderna gjorde. Rhind et 

al. (2016) uppger att cirka en tredjedel av föräldrarna led av måttliga till allvarliga nivåer av 

psykologisk stress. Kyriacou et al. (2008) redogör för att strax över 50 % av föräldrarna 

(N=78) skattade över nivåerna för klinisk ångest och ca 13 % (N=20) skattade över nivåerna 

för en klinisk depression. Faktorer som ofta hängde ihop med den rapporterade stressen var 

det sjuka barnets förändrade beteende, att hen avsade sig föräldrarnas stöd, förnekade 

sjukdomen och sjukdomens symptom rent generellt. Enligt Raenker et al. (2013) 

rapporterade vissa föräldrar om måttliga till kliniska nivåer av depression, ångest och stress 

medan barnet var inneliggande för vård. Högre grad av tid spenderat med det sjuka barnet 

var här relaterat till en högre grad av dessa symptom hos föräldrarna. Enligt McCormack och 

McCann (2015) så uppgav många av föräldrarna att när det sjuka barnet började förbättras 

och symptomen minskade så oroade sig de istället för vad hen hade missat av den normala 
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utvecklingen, samt hur sjukdomen kunde påverka dennes framtid. Föräldrarna menade att 

när de försökte hantera dessa tankar resulterade det ofta i en typ av känslomässig tomhet. 

 

Förlust av den normala livssituationen 

McCormack och McCann (2015) och Tuval-Mashiach et al. (2014) rapporterar om hur några 

föräldrar ansåg att ingen del av familjens tidigare liv förblev opåverkat. McCormack och 

McCann (2015) redogör för att mödrarna i allmänhet var hemma med det sjuka barnet i 

större utsträckning än fäderna. Raenker et al. (2013) beskriver också att i hushåll där 

föräldrarna bodde tillsammans så var det tydligt att modern oftast bistod med signifikant 

mer stöd än fadern. Detta innefattade såväl praktisk hjälp kring måltider, men också som ett 

emotionellt stöd. Studien visade också att mer tid spenderat med det sjuka barnet ledde till 

svårigheter med bland annat att hantera social isolering. Rhind et al. (2016) rapporterar att 

ungefär 75 % av föräldrarna (N=147) spenderade mer än 21 timmar/vecka med sitt sjuka 

barn. Mödrar tenderade till att spendera två till fem gånger mer tid till att hjälpa det sjuka 

barnet än vad fäderna gjorde. Mödrar tillbringade ca 2,5 timme i median per dag till detta 

som kunde bland annat innefatta känslomässigt stöd och matrelaterat stöd. Raenker et al. 

(2013) redogör för hur majoriteten av föräldrarna bistod till det sjuka barnet med minst en 

timmes känslomässigt stöd per dag. 

 

I Bezance och Holliday (2014) beskriver en moder: 

I just felt that… it was just me and her. And my family were just going away from it because 

they didn’t know how to deal with it… And it was just like me and X to one side and the rest 

were just doing their own thing (s. 392). 

 

Bezance och Holliday (2014) beskriver att mödrarna kände sig så pass involverade i 

sjukdomen så att de ibland glömde bort sina egna behov i det dagliga livet. Enligt Whitney et 

al. (2005) så beskriver föräldrarna en väldigt krävande situation där det sjuka barnet tog upp 

nästan all deras tid. Enligt Tuval-Mashiach et al. (2014) kämpade mödrarna med att få ihop 

vardagen och familjelivet. Att handskas med sjukdomen krävde mycket tid och energi av 

mödrarna och detta påverkade enligt dem också de friska barnen som fick mindre 

uppmärksamhet.  
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Skuldkänslor och upplevelser av skam 

Tuval-Mashiach et al. (2014) beskriver att mödrarna kände ett ansvar att hantera sjukdomen, 

och när de insåg att de inte lyckades med detta uppstod en känsla av skam. Mödrarna såg 

ofta bakåt i tiden på vad som hade hänt för att försöka hitta möjliga anledningar till att deras 

barn drabbats av sjukdomen. De tänkte igenom varje aspekt av sin roll som moder, barnets 

förflutna och deras relation tillsammans för att hitta svar. Whitney et al. (2005) beskriver att 

föräldrarna la skulden på dem själva, ifrågasatte deras uppfostran av barnet och vad de hade 

kunnat göra annorlunda för att minska risken för sjukdomen. McCormack och McCann 

(2015) redogör för hur föräldrarna ibland klandrade sig själva för att inte vara 

uppmärksamma nog för att märka när symptomen startade. Föräldrarna funderade också på 

om deras tidigare försökt till att själva gå ned i vikt kan ha haft någon påverkan på det sjuka 

barnet, och efter att hen blivit sjuk undvek de att prata om exempelvis dieter kring barnet. 

 

Delade meningar om det sociala stödet  

Enligt Bezance och Holliday (2014) och Tuval-Mashiach et al. (2014) så upplevde mödrarna 

att de var ensamma och att de fick dåligt stöd från andra människor i omgivningen. Detta 

innefattade även ett dåligt stöd från fäderna. Enligt Rhind et al. (2016) så rapporterade 

mödrarna och fäderna ungefär samma nivåer av upplevt socialt stöd. McCormack och 

McCann (2015) redogör för hur stigmatiseringen av sjukdomen hade en stor påverkan på 

föräldrarna och hur de handlade i olika situationer. Många föräldrar kände att de agerade för 

det sjuka barnets bästa när de inte berättade om att barnet hade sjukdomen för andra 

personer i deras omgivning. Andra föräldrar valde att inte berätta för omgivningen för att 

respektera det sjuka barnets integritet, men vissa av föräldrarna reflekterade i efterhand över 

om detta kan ha lett till ökade känslor av social isolering och ensamhet. McCormack och 

McCann (2015) beskriver att föräldrarna ibland kunde dölja sjukdomen från yngre syskon 

för att bespara dem från ångest och stress som föräldrarna själv upplevde. Enligt Whitney et 

al. (2005) upplevde föräldrarna att bekanta och släktingar försökte stötta dem men att de inte 

kunde förstå svårigheterna för både föräldrar och barn i denna situation. Mödrarna beskrev 

en känsla av frustration över omgivningens bristfälliga förståelse kring sjukdomen, som 

sedan ledde till en ovilja att diskutera detta med andra. Ibland var en rädsla över att bli 

dömd av andra en faktor till att undanhålla sjukdomen. Enligt Bezance och Holliday (2014) 
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så beskrev mödrarna att de upplevde en ökad distans till bekanta på grund av 

stigmatiseringen av psykiska sjukdomar. En moder beskrev detta som att “It is lonely… 

because friends were frightened to come. When someone has a broken leg, you get “Get well” cards. 

When somebody has anorexia, you don’t. People are, because it is a mental illness they are frightened 

of it” (s. 392). 

 

Upplevelser av vården 

Kontakt med sjukvården är ofta en del i livet när ett barn i familjen har AN. Enligt Tuval-

Mashiach et al. (2014) så upplevde mödrarna sig missförstådda och att de fick dålig empati 

från vårdpersonalen. De kunde även uppleva sig utanför och förvirrade då de kände att de 

inte blev tillräckligt involverade i planen kring behandlingen. De upplevde även att 

informationen var bristfällig och att det saknades vägledning och förklaringar till olika 

beslut. Mödrarna upplevde att vårdpersonal ibland kunde lägga skulden på dem för att 

deras barn blivit sjukt. Vårdpersonalen förstärkte då mödrarnas redan existerade känslor av 

skam, smärta och ilska.  

 

McCormack och McCann (2015) beskriver i motsats till Tuval-Mashiach et al. (2014) att 

föräldrarna hade många positiva upplevelser av vården. Dessa kunde innefatta en känsla av 

att inte bli dömd, och föräldrarna tyckte att det underlättade när de fick stöd genom 

sjukdomens gång. Whitney et al. (2005) beskriver att föräldrarna upplevde lättnad när deras 

barn tog emot behandling och framför allt fäderna kände hopp och tro på behandlingen. 

Föräldrarna upplevde dock att deras egen insats i behandlingsprocessen var utan resultat 

och detta ledde då till en känsla av hopplöshet. Enligt McCormack och McCann (2015) så 

hade föräldrarna uppskattat mer information om sjukdomen från vårdpersonalen. Det tog 

ofta lång tid att hitta en behandlingsplan för det sjuka barnet. Föräldrarna upplevde att 

vårdpersonalen ofta antog att de visste mer om sjukdomen än vad de egentligen gjorde. De 

menade också att en stödgrupp hade kunnat vara något som skulle kunnat hjälpa dem 

genom situationen. Många föräldrar kände sig dock isolerade och att stödet från sjukvården 

var något som behövdes utvecklas. 

 



 

19 
 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarnas mål var att få ihop ett antal av minst 15 artiklar, men redan vid början av 

sökningarna så upptäcktes författarna att utbudet var begränsat och att det fanns lite forskat 

kring AN med fokus på familjens upplevelser. Resultatet består av tolv artiklar, och det 

begränsade antalet artiklar, samt att samma författare var återkommande i flera artiklar, 

visar på att det är lite forskat inom området och detta kan ha lett till en begränsning för 

litteraturöversiktens resultat. Benzein et al. (2012, s. 24-25) menar att familjen har en stor roll 

i vården och att de idag ofta ses som en resurs. Tidsbegränsningen för artiklarna blev därav 

tio år, detta för att få aktuella artiklar i relativ nutid medan författarna ändå hade ett 

tillräckligt utbud av forskning för att kunna genomföra en litterturöversikt. En artikel som 

fanns genom ett annat arbete och en manuell sökning är dock från år 2005. I närmare 

eftertanke så skulle egentligen tidsbegränsningen då ändrats så alla relevanta artiklar från 

2005 inkluderats, detta har lett till en nackdel då andra artiklar från 2005 kan ha missats.  

 

I sökningarna användes sökordet “Caregivers” då detta var ett ord som användes frekvent i 

artiklarna. Innebörden av detta ord var dock inte professionella vårdgivare utan ordet 

användes i sammanhang där en familjemedlem tog hand om sitt sjuka barn eller syskon, och 

därför ansåg författarna att detta sökord kunde användas. Sökordet “Mothers” användes och 

detta var på grund av att det upptäcktes allt eftersom att mödrarna verkade bära ett större 

ansvar över det sjuka barnet och att fokuset ofta låg på dem. Denna litteraturöversikt ser inte 

till hela familjens upplevelser då det inte har studerats hur den sjuka personen upplever 

situationen. Syftet var att ha fokus på de friska familjemedlemmarna. Att fokusera på 

patientens upplevelser hade förmodligen gett ett för stort resultat och de olika parterna hade 

troligen inte haft liknande upplevelser av situationen. 

 

I metoden har det beskrivits att endast artiklar som fokuserat på familjer kring patienter som 

har fått diagnosen AN inkluderats. Hur diagnosen ställs skiljer sig dock från olika länder, 

men på grund av att denna uppsats riktar sig till sjuksköterskor i Sverige så har författarna i 

bakgrunden definierat AN utifrån DSM-5. Att artiklar från olika länder inkluderats har 
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medfört att diagnosen AN enligt DSM-5 inte funnits med som kriterium i alla studier och 

detta gör det svårt att generalisera resultatet till Sverige. Att det skulle vara en diagnos av 

AN som liknade den enligt DSM-5 skulle kunnat vara ett inklusionskriterium för 

litteraturöversikten. Detta hade kunnat stärka generaliserbarheten för svenska förhållanden.  

 

I vissa artiklar har begreppet “Eating Disorder” använts i resultatet trots att det egentligen 

handlar specifikt om AN i studien, och därför har dessa artiklar kunnat inkluderats trots ett 

annat ordval för sjukdomen. En nackdel som kan ha uppstått är att studier som handlar om 

AN kan ha exkluderats i databassökningarna ifall inte ordet AN används som “nyckelord” i 

artiklarna. Då det i denna litteraturöversikt sökts specifikt på AN och inte på ätstörning kan 

detta ha uppstått. 

 

I denna litteraturöversikt har ingen begränsning gjorts för vilka länder studierna skulle ha 

utförts i på grund av det få antal artiklar det fanns inom området. Detta har lett till 

svårigheter att generalisera resultatet till Sverige då vården ser olika ut i alla länder, och även 

synen på psykiska sjukdomar. Fokuset på familjen i vården och hur man ser dem som en 

resurs eller ej skiljer sig också och detta leder till att familjemedlemmarnas upplevelser av 

vården och sjukdomen skiljer sig från land till land. I artiklarna framkommer det att det 

forskats mest om hur mödrar och systrars upplever av att leva med någon som har AN 

medan det inte forskas lika mycket på fäder och bröder, detta skulle kunna bero på att dessa 

inte till lika stor grad velat ställa upp i studierna eller att de inte blivit tillfrågade i samma 

utsträckning. Författarna anser att detta är en svaghet då det innebär att de som läser denna 

litteraturöversikt inte får en lika stor förståelse från alla familjemedlemmars perspektiv och 

detta minskar överförbarheten till alla friska familjemedlemmar.  

 

I litteraturöversikten har både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts och enligt 

Forsberg och Wengström (2016, s. 47) leder detta till att man kan uppnå ett bredare resultat 

med olika perspektiv av information på det valda området. Detta har varit till en fördel då 

information från både kvalitativa och kvantitativa studier har gjort att resultatet går att se 

utifrån en helhet med ett relativt brett perspektiv på ämnet. Ett exempel på detta är att de 

kvalitativa artiklarna oftare ger en mer ingående förståelse och att de kvantitativa artiklarna 
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ger en helhetsbild om hur något ser ut. Kombinationen av de två metoderna kan göra att en 

kvalitativ studie visar på nya antaganden och frågeställningar som vidare kan undersökas 

med hjälp av en kvantitativ metod. Även en kvantitativ studie kan leda till att området 

undersöks vidare med hjälp av en kvalitativ. I denna litteraturöversikt har två artiklar hittats, 

där både en kvalitativ och en kvantitativ studie gjorts på samma område, dessa var en del av 

ett större forskningsprogram om ätstörningar. Detta är en styrka då det ger en mer ingående 

inblick på området. Studierna som har inkluderats till resultatet har använts sig av olika 

metoder för att samla in data. I artiklarna har insamlingsmetoderna bland annat varit semi-

strukturerade intervjuer, intervjuer i grupp samt enskilda intervjuer, olika frågeformulär, 

skattningsskalor, journaler har granskats och brev har skrivits. Detta är till en fördel då det 

har bidragit till olika infallsvinklar på det valda området. Enligt Dychawy-Rosner (2012, s. 

31) så kan en typ av triangulering vara att se samma situation från olika perspektiv och i 

denna litteraturöversikt har författarna använt sig av detta genom att använda sig av 

information från mödrar, fäder och syskon (innefattande systrar och bröder). Om resultatet 

består av samma information från de olika perspektiven betyder det att resultatet är mer 

pålitligt än om det hade dragits slutsatser från endast ett perspektiv. Detta kan man se i 

denna litteraturöversikt och är därmed till en fördel för trovärdigheten.  

 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturöversikt framkommer det att familjemedlemmarna till en person med AN 

påverkas av sjukdomen på många olika sätt. Vissa föräldrar beskrev att familjen föll samman 

efter insjuknandet och att detta var en plågsam upplevelse för dem. Majoriteten av studierna 

beskriver en stor påfrestning på familjemedlemmarnas psykiska välmående. Mödrarna 

tvivlade på sin egen roll som moder och syskonen i familjen upplevde ofta att de stod mitt 

emellan föräldrarna och den sjuka personen, och att de fick agera förmedlare mellan dessa 

två parter. Både syskonen och föräldrarna rapporterade om att de ofta kände sig 

exkluderade från vården av sin sjuka familjemedlem, och att informationen de fick från 

vårdpersonal om sjukdomen var bristfällig. Föräldrarna upplevde också att det tog lång tid 

för det sjuka barnet att få rätt vård. Flera syskon uttryckte också ett behov för individuellt 

stöd och rådgivning där de kunde prata om sina egna bördor och problem som uppstått i 

och med AN. Det framkom dock olika positiva erfarenheter av vården, bland annat genom 
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en känsla av att inte bli dömd.  

 

Den negativa påverkan på familjemedlemmarnas psykiska välmående är ett av de största 

fynden i denna litteraturöversikt. Ofta verkar denna psykiska påverkan vara som absolut 

störst när sjukdomen är livshotande för den sjuka personen, men denna påfrestning 

rapporterades det om under hela sjukdomsperioden. Cottee-Lane, Pistrang och Bryant-

Waugh (2004) stärker resultatet i denna litteraturöversikt då föräldrarna även här beskriver 

att de upplevde en stor emotionell påfrestning när de insåg att sjukdomen kunde vara 

livshotande. Ännu en faktor till denna påfrestning var att föräldrarna oroade sig för att det 

sjuka barnet gick miste om en stor del av sitt sociala liv och den sociala utvecklingen. 

McCormack och McCann (2015) beskrev att många föräldrar när barnet började tillfriskna 

oroade sig för vad barnen hade missat av den normala utvecklingen och hur det skulle 

kunna påverka barnets framtid. Denna normala utveckling som beskrivs skulle möjligtvis 

kunna syfta på bland annat en social aspekt som föräldrarna verkade se som nödvändig för 

en god framtid efter sjukdomen.  

 

Highet, Thompson och King (2006) redogör för att anhöriga, främst föräldrar, vid en 

ätstörning ofta kände en skuld över att de inte hade uppmärksammat sjukdomens symptom 

tidigare. Även här rapporterades det om den mängd tid och energi som sjukdomen tog upp, 

och att de anhöriga kände att det var deras plikt att lägga ned denna tid och energi på den 

sjuka personen. Känslan av att sjukdomen tog över ledde till en negativ påverkan på det 

psykiska välmåendet hos de anhöriga, särskilt genom känslor av sorg och förlust. Dessa fynd 

stödjer resultatet i denna litteraturöversikt, genom att bland annat redogöra för de negativa 

känslorna på det egna psykiska välmåendet och att sjukdomen tog mycket tid och energi 

från de anhöriga. Dessa synd stödjer också att den återkommande känslan av skuld skulle 

kunna vara relaterad till att familjemedlemmarna inte ansåg att de uppmärksammade ANs 

symptom i tid. I artikeln av Raenker et al. (2013) så var nivåerna av depression, ångest och 

stress hos föräldrarna relaterad till mängden tid spenderat med det sjuka barnet. I denna 

studie var barnet var inneliggande för vård. Kanske kan mängden tid med det sjuka barnet 

leda till en större psykisk påfrestning även när barnet är i hemmet, då denna 

litteraturöversikt visat på att mödrar har både högre nivåer av stress, ångest och depression 
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samt att de generellt spenderar mer tid med det sjuka barnet i jämförelse med fäderna. 

 

Denna litteraturöversikt visar på att mödrar ofta tar på sig större ansvar för det sjuka barnet i 

jämförelse med fäderna. Hoskins och Lam (2001) redogör för att mödrar ofta tar på sig 

skulden för sjukdomen, och de anklagar sig själva för att inte ha varit perfekta mödrar. Detta 

stödjer litteraturöversiktens resultat, men det klargör inte för varför majoriteten av alla 

mödrarna rapporterade om att de tog på sig skulden för sjukdomen, och varför fäderna inte 

alls gjorde detta i lika hög grad. I motsats till detta beskrivs det i artikeln av Tuval-Mashiach 

et al. (2014) att mödrarna ibland ansåg att anledningen till varför att de bar det största 

ansvaret var att sjukdomens karaktär (rörande bland annat dieter och kroppsvikt) upplevdes 

höra till kvinnans ansvarsområden och inte till mannens. Detta är ett fenomen som endast 

framkommit i en av de åtta studier som fokuserat på föräldrarna, och att endast en studie 

som utförts i ett särskilt land tyder på att detta inte går att generalisera till alla länder och alla 

föräldrar. Författarna anser att synen på moderns roll i familjen ser olika ut mellan olika 

länder och att detta kan vara en faktor som påverkar hur pass involverad fadern är i 

omhändertagandet av barnet med AN. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt tyder på olika upplevelser av vården. Cottee-Lane et al. 

(2004) beskriver att det tog lång tid för det sjuka barnet att få vård för sin AN. Föräldrarna 

beskrev även här att de upplevde att det var svårt att hantera deras sjuka barns förändrade 

beteende och samtidigt bibehålla en god relation till barnet, vilket stödjer resultatet i denna 

litteraturöversikt. Enligt Tuval-Mashiach et al. (2014) så upplevde mödrarna sig 

missförstådda och förvirrade då de upplevde att de inte blev involverade i behandlingen av 

AN. De upplevde även att informationen var bristfällig och att vårdpersonalen ibland kunde 

lägga skulden på dem för deras barns sjukdom. McCormack och McCann (2015) beskriver 

dock att föräldrarna hade positiva erfarenheter av vården. Författarna menar att skillnaderna 

i upplevelserna av vården skulle kunna vara ett resultat av olika typer av vård i olika länder, 

då studien av Tuval-Mashiach et al. (2014) gjordes i Israel till skillnad från studien av 

McCormack och McCann (2015) som utfördes i Irland. Möjligtvis har sjukvården olika 

förhållningssätt till familjen, genom hur det sett ut traditionellt i landet tillsammans med 

olika lagstiftningar rörande anhöriga. Som ett exempel på detta har Sverige bland annat 
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Patientlagen (SFS, 2014:821). Hur synen på AN och psykisk sjukdom ser ut i länderna kan 

också ha påverkat resultatet, eftersom detta troligtvis kan förklara attityder hos 

vårdpersonalen.  

 

De förändrade relationerna i familjen var ännu ett av litteraturöversiktens huvudfynd. 

Relationerna påverkades av konflikter, bland annat gällande bemötande av sjukdomens 

symptom. Brister i kommunikationen i familjen visade sig också kunna leda till konflikter. 

Benzein et al. (2012a, s. 23) beskriver att familjemedlemmarna påverkar varandra i en stor 

utsträckning. Författarna anser att FFO överensstämmer med synen på familjemedlemmarna 

som delarna och hela familjens levnadssituation som helheten. Om någon i familjen mår 

dåligt så kan denna negativa känsla smitta av sig på de andra i familjen, och likaväl om 

någon mår bra så kan denna känsla överföras till de andra. I flera artiklar framkom det att 

stödgrupper var något som efterfrågades, och föräldrarna menade en stödgrupp skulle vara 

till hjälp då många kände sig isolerade och upplevde att stödet från sjukvården var något 

som behövdes utvecklas. Föräldrarna undvek också att samtala med nära personer i deras 

omgivning då de ansåg att okunskap kring sjukdomen ledde till en ovilja att diskutera detta 

med andra. De hälsostödjande samtalen som beskrivs av Benzein et al. (2012, s. 59-60) och är 

en del av FFO skulle kunna vara till stor nytta för familjemedlemmarna till personer med 

AN. Samtalen skulle för familjemedlemmarna vara ett forum för att uttrycka sina känslor 

och behov. Sjuksköterskan är också utbildad i olika psykiska sjukdomar, vilket 

förhoppningvis skulle leda till att familjemedlemmarna inte upplever okunskap på samma 

sätt. Resurserna inom familjen skulle kunna framträda på ett tydligare sätt, och dessa 

resurser skulle kunna vara användbara i särskilda problemsituationer, exempelvis vid 

konflikter. Konflikterna skulle kanske genom dialog och kommunikation kunna minska och 

de skulle också kunna underlätta ansvaret för förmedling som syskonen ofta upplevde att de 

stod inför, samt att atmosfären förmodligen skulle bli mindre spänd. Den dialog 

sjuksköterskan här skulle bjuda in till skulle alltså kunna öppna för en rad olika positiva 

aspekter som skulle underlätta för familjemedlemmarna.  

 

Benzein, Olin och Persson (2015) beskriver att familjer till personer med en kronisk sjukdom 

upplever att dessa hälsostödjande samtal är ett värdefullt komplement till den vanliga 
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vården, och att dessa samtal fyllde ett behov som inte uppfylldes tidigare. Familjerna 

menade också att dessa samtal bör erbjudas till alla familjer som en del av standardvården 

vid dessa sjukdomar, och en deltagare till och med argumenterade för att dessa samtal skulle 

ordineras. Att de hälsostödjande samtalen fungerar för kroniska sjukdomar gör att 

författarna anser att det finns en grund för att studera effekten av dessa samtal vid andra 

sjukdomar som visat sig vara påfrestande för familjen, och då exempelvis vid AN. Detta 

skulle stärka att sjuksköterskan i sitt yrke bör kunna använda sig av de hälsostödjande 

samtalen i mötet med familjen.  

 

Utifrån familjens upplevelser av vården som är beskrivet i resultatet finns det olika saker 

sjuksköterskan bör tänka på i mötet med dessa familjer. Att som sjuksköterska visa empati 

och förståelse för alla familjemedlemmarnas känslor är centralt i dessa möten. Det är även 

viktigt att involvera alla i familjen i vården och kring personens behandling och att utförligt 

ge information kring sjukdomen. Vägledning om hur familjen kan hantera olika situationer 

som kan uppstå och att ge tips på hur de kan bemöta den sjuka personen på bästa sätt är 

också betydelsefullt. Det är även väsentligt att som sjuksköterska inte vara dömande och att 

inte på något vis lägga skulden på familjemedlemmarna. Det är har även visat sig ha 

betydelse att ge stöd till alla i familjen och att ta deras känslor på allvar, kanske behövs 

vidare kontakt med exempelvis en kurator. 

 

Slutsats 

Att leva som förälder eller syskon till en person med AN upplevs ofta vara något väldigt 

utmanande och påfrestande som också medför stora förändringar i familjelivet. Ett av de 

större problemområdena var att de friska familjemedlemmarnas upplevde en stor negativ 

påverkan på deras psykiska hälsa. Relationerna i familjen förändrades också efter 

insjuknandet. Stödet och informationen från sjukvården upplevdes oftast som bristfälligt, 

men vissa familjemedlemmar hade också positiva erfarenheter av sjukvården. Denna 

litteraturöversikt har inte undersökt huruvida FFO skulle vara till något stöd vid vård av en 

person med AN, men fynd som att familjemedlemmarna uttrycker ett behov av information 

och ett forum för att uttrycka sig anser författarna visar på att det finns ett behov av studier 

på AN i familjen med fokus på FFO. Särskilt med hälsostödjande samtal som också leds av 
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en sjuksköterska som fokusområde. Dessa fynd tyder dock på att sjuksköterskan i sitt arbete 

bland annat måste visa empati mot familjen, vara tydlig med information kring behandling 

och planering samt vilket stöd det finns att få som anhörig.  

Författarna anser att FFO överensstämmer med synen på familjemedlemmarna som delarna 

och hela familjens levnadssituation som helheten. Dock så har denna studie inte fokuserat på 

den sjuka personens upplevelser av sjukdomen, vilket gör att det inte går att dra slutsatser 

utifrån hela familjen, det vill säga helheten. Dock är det en början till att förstå familjen 

genom FFO vid insjuknande i AN. Författarna anser att det är av stor vikt för sjuksköterskan 

att vara medveten om att det är fler än endast den sjuka personen som drabbas av 

sjukdomen, och att behov av stöd till familjemedlemmarna finns. Detta gör att denna 

litteraturöversikt är aktuell för sjuksköterskor att läsa för att utveckla sina kunskaper om hur 

familjer skall bemötas samt varför bemötandet är av sådan stor vikt. Förutom studier på AN 

i familjen med fokus på FFO anser författarna att studier på hela familjen, inkluderade den 

sjuka personen, bör utföras för att kunna tydliggöra mönster där det brister och uppstår 

konflikter och problem. Detta skulle kunna underlätta för sjuksköterskan som i de 

hälsostödjande samtalen tillsammans med familjen skulle ha en uppgift i att försöka lösa 

dessa konflikter och problem. 
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