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Abstrakt 
Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) är en allvarlig psykisk störning som oftast drabbar unga 

kvinnor. Markant viktnedgång, stark rädsla för att öka i vikt samt en störd kroppsupplevelse 

är utmärkande symtom. Behandlingen utgår med hjälp och stöd ifrån familjens resurser. Det 

är sjuksköterskans roll att stödja familjen genom sjukdomsförloppet. Syfte: Syftet med denna 

litteraturöversikt var att belysa familjens upplevelser av att leva med ett barn som insjuknat i 

anorexia nervosa. Metod: Litteraturöversikten har utförts på elva vetenskapliga artiklar från 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO, varav två artiklar hittades genom sekundär 

sökning. Resultat: Resultatet visade att familjen till det sjuka barnet påverkades svårt av 

sjukdomen AN. De upplevde psykisk påfrestning, social isolering samt att förändrade 

relationer inom familjen uppstod. Familjen upplevde att de blev exkluderade och förbisedd 

från hälso- och sjukvården. Diskussion: Sjuksköterskan har en betydande roll i 

omvårdnaden gentemot hela familjen. Multifamiljeterapi visade sig ha en positiv inverkan 

för familjen. Slutsats: Denna litteraturöversikt ska vara till en hjälp för att 

allmänsjuksköterskan ska kunna få en djupare inblick hur AN påverkar hela familjen, och 

därefter kunna ge ett bra stöd samt ett bra bemötande till hela familjen. Vidare forskning 

behövs för en förbättrad familjefokuserad omvårdnad.  

 
Nyckelord: Anorexia nervosa, familj, föräldrar, upplevelser, barn 
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Bakgrund 
 

Anorexia nervosa 

I denna litteraturöversikt kommer begreppen personer samt barn användas likvärdigt för att 

beskriva de med anorexia nervosa (AN). Enligt United Nations Children's Fund Sverige 

(UNICEF Sverige, u.å.) definieras barn som alla personer under 18 år. I denna 

litteraturöversikt kommer personer som drabbats av AN anges som barn oavsett ålder. Ingen 

könsskillnad kommer göras för att beskriva de med AN. Att använda begreppet barn känns 

naturligt då litteraturöversikten ska belysa familjens perspektiv, där föräldrarna kommer ha 

en betydande roll.  

Ätstörningen AN är ett allvarligt hälsoproblem som oftast drabbar unga kvinnor, med 

debutåldern 15 till 19 år. AN är cirka tio gånger mer vanligt hos kvinnor än hos män (Smink, 

van Hoeken & Hoek, 2012). Statistik har visat att ungefär 10 000 personer i Sverige lider av 

AN (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2011), och i västvärlden har det 

framkommit att förekomsten av AN bland unga kvinnor ligger mellan 0,2-1 procent 

(McCormack & McCann, 2015). Personer med AN betraktar sig ofta som överviktiga och 

strävar efter att upprätthålla en kroppsvikt som är under ett normalt Body Mass Index (BMI) 

(Tozzi, Sullivan, Fear, McKenzie & Bulik, 2003). Karaktäristiskt för AN är ett BMI under 17 

kg/m² (Hillege, Beale & Mcmaster, 2006) (tabell 1). Ett normalt BMI klassificeras mellan 18,5-

24,9 kg/m² (Hardman & Stensel, 2003, s. 115). Tio till tjugo procent av personerna som 

drabbas av AN utvecklar ett svårbehandlat och kroniskt tillstånd (Tozzi et al. (2003). AN är 

dessutom associerad med hög mortalitet (Hillege et al., 2006; Smink et al., 2012; Svensson, 

Nilsson, Levi & Carballeira Suarez, 2013; Tozzi et al., 2003).  

 

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

Svårighetsgrad  

av AN 
Mild Måttlig Allvarlig Extrem 

BMI >17kg/m² 16-16.99kg/m² 15-15.99kg/m² <15kg/m² 

 

Utifrån American psychiatric association (2013, s. 338) så diagnostiseras AN utifrån DSM-5 

kriterierna som innebär att personen begränsar sitt energiintag som leder till signifikant låg 
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kroppsvikt, i jämförelse för vad som är förväntat för ålder, kön, utveckling samt den fysiska 

hälsan. Personen har en stark rädsla för att öka i vikt eller ett beteende som motverkar 

viktökning, trots sin undervikt. Personen har en störd kroppsupplevelse och bristande insikt 

i allvaret av den låga kroppsvikten.  

Uppkomst 

Den exakta orsaken bakom insjuknandet i AN är okänd. Oftast finns det flera faktorer, där 

fysiska, psykologiska, sociokulturella faktorer medverkar (Campell & Peebles, 2014). De 

fysiska faktorerna riktar in sig på det genetiska arvet, endokrinologiska och fysiologiska 

processer samt bantning. Psykologiska faktorer har en betydelse för utvecklingen av 

ätstörningar vilket antas vara bland annat trauman, kognitiva och beteendemässiga faktorer. 

De sociokulturella faktorerna innebär att sjukdomsbilden förändras utifrån samhällets 

utveckling (Clinton, Engstöm & Norring, 2009, s. 68,73-74,78). I dagens samhälle anses de 

västerländska skönhetsidealen ha stor inverkan på utvecklingen av AN. Detta kan vara en 

anledning till att antalet drabbade har ökat (Tozzi et al., 2003). Tozzi et al. (2003) och Walsh 

(2013) menar att bantning kan vara en stor riskfaktor för utvecklingen av AN. 

Symtom 

Personer med AN har oftast svårigheter med koncentrationen, sömnproblem, irritation, 

nedstämdhet samt problemlösning- och minnessvårigheter. Även ångest och depression kan 

förekomma (Campell & Peebles, 2014). Två andra vanligt förekommande drag hos personer 

som utvecklar AN är perfektionism och tvångsmässig personlighetsstörning (Wentz, 2010, s. 

240). 

AN påverkar nästan alla kroppens organ. Utifrån det endokrina systemet så reagerar 

kroppen genom att återgå till ett prepubertalt läge, med låg insöndring av könshormoner 

vilket oftast leder till avsaknad menstruation. Ämnesomsättningen sänks, vilket resulterar i 

en lägre kroppstemperatur. Den låga kroppstemperaturen leder till kalla och 

blåmarmorerade händer. Långsammare andningsfrekvens, ett lägre blodtryck samt en lägre 

hjärtfrekvens ses som en följd av AN. Risk för hypokalemi uppstår av störningar i 

elektrolytbalansen, som i sin tur kan leda till hjärtrytmrubbningar. Gastrointestinala besvär 
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uppstår såsom långsam tömning av magsäcken vilket ofta leder till uppblåsthet, 

förstoppning samt tidig mättnadskänsla. (Campell & Peebles, 2014).  

 

Behandling 

Farmakologisk behandling visar inte någon specifik inverkan på sjukdomen AN, det kan 

däremot användas för att behandla en del av de psykiska symtomen (Campell & Peebles, 

2014). Behandlingen för AN fokuserar främst på att normalisera vikten. Indikationer för 

inläggning på en specialistenhet är ett BMI under 13,5 kg/m² eller en hjärtfrekvens under 40 

slag per minut (Wentz, 2010, s. 249). Familjebaserad behandling är en av de mest 

evidensbaserade behandlingarna inom AN (Svensson et al., 2013). Familjens roll under 

sjukdomsperioden har en essentiell betydelse för barnets tillfrisknande, även en trygg och 

strukturerad hemmiljö hjälper barnen i processen till att bli frisk (Bezance & Holliday, 2013; 

Honey, Clarke, Halse, Kohn & Madden, 2006).  

I denna litteraturöversikt ingår multi-familjeterapi i begreppet familjebaserad behandling. 

Kunskapscentrum för ätstörningar (2013) beskriver att multi-familjeterapi är en behandling 

där flera familjer samlas tillsammans med terapeuter. Grunden i denna behandling baseras 

på att familjen är en resurs för att hjälpa den drabbade personen, samt få familjen att inse att 

de inte har orsakat AN.     

Begreppet familj 

I denna litteraturöversikt används begreppet familj. Familj fokuserar på föräldrarna, deras 

sjuka barn samt de friska syskonen. 

Begreppet familj kan definieras som en grupp individer som knyts samman av samhörighet, 

starka känslor av emotionella band samt stor omtänksamhet gentemot varandra. En så 

kallad familj behöver därför inte innebära att individerna är kopplade till varandra via 

blodsband eller äktenskap. En familj består av personer som har en speciell tillhörighet till 

varandra (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 72). Begreppet syskon kan definieras som barn där 

det finns en relation mellan varandra. Det kan vara genom en biologisk bakgrund eller via 

adoption, styvbarn eller fosterbarn (Björk, Jenholt-Nolbris & Hedman-Ahlström, 2012, s. 

194).  
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Familjens betydelse 

Familjen har en betydande roll för familjemedlemmarnas hälso- och sjukdomsstatus, de ska 

stå för socialt stöd, välbefinnande och en främjande hälsa. Detta ansvar betyder att familjen 

besitter en grundläggande funktion i omvårdnaden av barnet. Familjens ansvar är att förse 

barnets behov utifrån de grundläggande aspekter där de psykosociala, fysiska och 

utvecklingsmässiga behoven ingår. I familjens hälsofrämjande funktion ingår det att 

tillhandahålla näringsriktig föda och andra goda levnadsvanor. När någon i familjen drabbas 

av en sjukdom så är familjen främst att avgöra sjukdomens allvarlighetsgrad för att bedöma 

om professionell vård behövs. I ett hälsofrämjande syfte är det av stor betydelse att förstå 

hur familjens interaktion och funktion kan påverka hälsan (Kirkevold, 2003, s. 20-21, 32-33).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en essentiell roll genom att skapa en vårdande relation med patienten. En 

bra relation och ett gott bemötande kan resultera i en förbättrad hälsa samt en snabbare 

återhämtning för patienten. För att åstadkomma en god kontakt med familjen bör 

sjuksköterskan eftersträva en bra ömsesidig relation (Berg & Danielson, 2007). 

Sjuksköterskan har en stor roll med att stötta och hjälpa familjer som redan utsatts av 

sjukdom (Kirkevold, 2003, s. 37). Sjuksköterskan skall se patienten tillsammans med dennes 

familj, en viktig aspekt är att sjuksköterskan skall bjuda in familjen i vårdsystemet (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2012a, s. 50). God kommunikation samt ett bra bemötande bidrar till 

goda relationer inom hälso- och sjukvården (Berg & Danielson, 2007). En sjuksköterska bör 

ha ett professionellt förhållningssätt och bemötande om hur de kan arbeta på ett systemiskt 

sätt med familjer. Sjuksköterskan kan genom mötet och dialogen med familjen skapa en 

vårdplanering utifrån att ge och få information. En annan aspekt för sjuksköterskan är att 

kunna inse att med patienten existerar även en familj som på olika sätt påverkar bilden av 

sjukdom och ohälsa (Benzein et al., 2012a, s. 48, 51).  

 

Teoretisk anknytning 

Familjefokuserad omvårdnad 

Grunden för familjefokuserad omvårdnad (FFO) är ett förhållningssätt som inriktar sig på 

relationer, interaktioner, funktioner, sammanhang och mönster. Detta kan likställas med ett 
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system där samtliga delar samverkar, där helheten är mer betydelsefull än de enskilda 

delarna (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b, s. 29-30). En av de grundläggande teserna 

inom FFO är att familjen utgör en enhet som omfattar individer med specifika egenskaper. 

Familjen kan ha en betydande inverkan på det fysiska hälsotillståndet hos de övriga 

familjemedlemmarna. Det är trots allt av stor betydelse att vara medveten om de olikheter 

som finns mellan familjen som enhet och dess enskilda medlemmar (Wright, 2002, s. 45,73). 

När människor inkluderas i varandras livssituation och det kommer en förändring i livet hos 

en av individerna exempelvis sjukdom, så kommer även detta påverka livet för resten av 

deras familjer. Om fokus enbart läggs på den som är sjuk kommer de övriga 

familjemedlemmarna hamna i bakgrunden. Att stå nära en person som lider av en sjukdom 

kan vara mödosamt och bidra till en börda för familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012c, 

s. 23-24). Relationen mellan familjen och sjuksköterskan är en grundläggande del i ett 

systemiskt omvårdnadsarbete, orsaken till detta är att patienten inte kan uteslutas från 

systemet han eller hon ingår i. För att ett icke-hierarkiskt möte skall uppnås bör patienten, 

hälso-och sjukvårdspersonalen samt de övriga medlemmarna i familjen ses som jämbördiga 

och att deras kompetenser får lika stort värde. I ett sådant icke-hierarkiskt möte kan både 

familjen och sjuksköterskan få en djupare förståelse för situationen. Utifrån detta kan 

samtliga parter ses som experter, familjen med sina erfarenheter och sjuksköterskan med 

sina kunskaper. Samtal med familjer skapar förutsättningar för att inleda en 

sammanverkande relation samt åstadkomma ett bra möte. (Benzein et al., 2012a, s. 49-50). 

Benzein, Erlingsson, Hagberg och Saveman (2012d, s. 59-60) menar att hälsostödjande samtal 

är en viktig del av FFO. Sjuksköterskan skall föra dessa samtal gemensamt med familjen för 

att identifiera de olika resurser som finns inom familjen vid ohälsa.  

Problemformulering 

Ätstörningen AN är ett allvarligt tillstånd som inte bara påverkar den drabbade utan även 

hela familjen involveras. AN kan skapa både ilska samt frustration hos hela familjen. 

Familjens upplevelser av sjukdomen är lite belyst. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i 

vården, som skall ge en god och tillfredsställande vård till dessa familjer. Sjuksköterskan bör 

kunna förmedla information, besitta kunskap och ge stöd i den utsatta situationen. För att 

kunna stödja och bistå sina barn skall föräldrarnas resurser och förutsättningar 
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uppmärksammas. Närstående ska ses som en resurs och hela familjen ska vara delaktig 

under den närståendes sjukdomsförlopp. Med ökad kunskap inom detta ämne kan 

sjuksköterskan få en djupare förståelse av närståendes upplevelser som kan innebära bättre 

bemötande samt god omvårdnad till hela familjen.  

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

barn som insjuknat i AN. 

Metod 
Design 

Denna studie är en litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2012a, s. 133) är att skapa översikt 

om hur forskningsläget inom ett speciellt område ser ut i dagsläget. Detta har utförts genom 

att söka upp adekvata vetenskapliga artiklar som speglade syftet, för att därefter få en 

översikt över vad som skulle sammanställa resultatet. Större delen av resultatet består av 

artiklar med kvalitativ design på grund av att syftet skall belysa subjektiva upplevelser. 

Detta har genomförts med stöd av Friberg (2012a, s. 134-135, 138-139) som redogör att 

rapporter och artiklar noggrant ska granskas på ett systematiskt och analyserande sätt. Om 

en omfattande litteraturstudie skall kunna utformas bör det ständigt finns aktuell forskning 

inom området och ett tillfredsställande stort utbud av artiklar. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var föräldrar och syskon till barn som har insjuknat i AN. 

Artiklarna skulle ha publicerats i vetenskapliga tidskrifter, samtliga artiklar skulle även varit 

Peer Reviewed (vetenskapligt granskade). Vidare skulle kvalitetsgraden bedömas på 

artiklarna till medelhög eller hög efter utförd kvalitetsgranskning (Fribergs 2012a, s. 138-

139). För att få insikt i relativt uppdaterad forskning så skulle artiklarna vara publicerade 

mellan år 2000 och 2017. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och svenska samt även 

finnas tillgängliga i fulltext. 

Artiklar som enbart innehöll information om bulimia nervosa och ätstörning utan närmare 

specifikation (UNS) exkluderades, då detta inte var överensstämmande med syftet. 
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Motiveringen var att litteraturöversikten skulle inrikta sig på AN. Studier om personer som 

inte hade fått diagnosen AN samt studier av låg kvalitet exkluderades.  

Litteratursökning 

Databaserna PsycINFO, Cinahl och PubMed användes under litteratursökningen (tabell 2). 

PsycINFO är en databas som inriktar sig på omvårdnad, psykologi och psykiska sjukdomar. 

Databasen Cinahl har stort fokus på omvårdnad. PubMed är en bred databas som fokuserar 

på medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013, s. 75,77). Dessa tre databaser har 

varit relevant för studiens syfte och har därför legat till grund för denna litteraturstudie. För 

att hitta adekvata artiklar för syftet användes relevanta sökord och avgränsningar. Sökorden: 

Experience, attitudes, anorexia nervosa, caregivers, parents och family låg till grunden för 

huvudsökningarna. MeSH, CINAHL Headings och Thesaurus användes för att lättare hitta 

adekvata artiklar inom ett speciellt ämnesområde. Vissa av sökorden användes även som 

fritext, detta för att undersöka om nya relevanta artiklar påträffades. Sökorden som inte 

förekom endera i MeSH, Thesaurus eller CINAHL Headings tillämpades också som fritext. I 

sökningarna användes operatorn AND, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 79) är 

för att begränsa sökningarna samt få ett smalare resultat. Vid litteratursökningen i databasen 

PubMed och PsycINFO påträffades flertalet dubbletter som valts ut från Cinahl, detta 

resulterade i att endast två studier från vardera databas valdes ut från PubMed och 

PsycINFO.  

Sekundära sökningar har utförts genom att studera andras vetenskapliga studiers 

referenslistor för att hitta relevanta artiklar. Enligt Östlundh (2012, s. 75) är sekundära 

sökningar något som bör tillämpas vid litteratursökning. Dessa sekundära sökningar 

genomförs genom att granska referenslistor i de vetenskapliga artiklarna för att hitta nya 

adekvata referenser.  

 

Tabell 2. Artikelsökning 

Databas 

datum 
Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Antal 

valda 

artiklar 

Författare 
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Cinahl 
170905 

(MH "Anorexia Nervosa") AND 

(MH "Family") AND attitudes 

Published Date: 

2000-2017 

Language: 

English 

Swedish 

Peer Reviewed 

6 *6 

**4 

***2 

****2 

Cottee-Lane et 

al. (2004) 

Dimitropoulos 

et al. (2008) 

Cinahl 
170905 

(MH "Anorexia Nervosa") AND 

experience AND family 

Published Date: 

2000-2017 

Language: 

English 

Swedish 

Peer Reviewed 

28 

 

Varav 1 

dubblett 

 

*6 

**4 

***3 

****3 

Bezance & 

Holliday (2014) 

Engman-

Bredvik et al. 

(2016) 

Tuval-Mashiach 

et al. (2014) 

Dubblett 

Cottee-Lane et 

al. (2004) 

PubMed 
170906 

("Anorexia Nervosa"[Mesh]) 

AND "Caregivers"[Mesh] 

Published Date: 

2000-2017 

Language: 

English 

Swedish 

 

 

35  

 

Varav 2 

Dubbletter  

 

 

*6 

**4 

***2 

****2 

Dimitropoulos 

et al. (2009) 

 

Whitney et al. 

(2005) 

 

Dubbletter 

Bezance & 

Holliday (2014) 

Dimitropoulos 

et al. (2008) 

Cinahl 
170906 

(MH "Anorexia Nervosa") AND 

(MH "Caregivers") 

Published Date: 

2000-2017 

Language: 

English 

Swedish 

Peer Reviewed 

17 

 

Varav 1 

dubblett 

*3 

**1 

***0 

****0 

Dubblett 

Dimitropoulos 

et al. (2008) 

PsycINFO 

170908 
SU.EXACT("Anorexia Nervosa") 

AND SU.EXACT("Parents") 

AND experience 

Published Date: 

2000-2017 

Language: 

English 

Swedish 

Peer Reviewed 

25 

 

Varav 4 

dubbletter 

*14 

**7 

***2 

****1 

Thomson et al. 

(2014) 

 

Dubbletter 

Cottee-Lane et 

al. (2004) 

 

Dimitropoulos 

et al. (2009)  

 

Engman-

Bredvik et al. 

(2016) 
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Whitney et al. 

(2005) 

PsycINFO 

170908 
SU.EXACT("Anorexia Nervosa") 

AND SU.EXACT("Parents") 

AND SU.EXACT("Parental 

Attitudes") 

Published Date: 

2000-2017 

Language: 

English 

Swedish 

Peer Reviewed 

11 

 

Varav 1 

dubblett 

*5 

**3 

***2 

****1 

Honey et al. 

(2007) 

 

Dubblett 

Cottee-Lane et 

al. (2004) 

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

kvalitetsgranskning. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Relevansbedömningen syftade till att exkludera studier som var irrelevanta för syftet samt 

inklusionskriterierna. Första steget i urvalet bestod av att läsa igenom alla titlar för att sortera 

bort artiklar som inte var relevant för syftet samt de artiklar som tidigare inkluderats i 

föregående sökningar. Vidare lästes abstrakten för att ytterligare reducera antalet artiklar. 

Därefter genomfördes en mer djupgående genomgång av hela artiklarna, för att exkludera 

de artiklar som inte speglade syftet till litteraturöversikten. Totalt 13 artiklar, tio med 

kvalitativ design samt en artikel med kvantitativ design återstod inför 

kvalitetsgranskningen. Denna granskning utfördes med hjälp av de punkter Friberg (2012a, 

s. 138-139) redogör om i sin kvalitetsgranskning. Dessa punkter bör finnas med i en artikel 

med hög kvalitét. Samtliga steg i urvalet och kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt av 

författarna. Kvalitén som eftersträvades var hög eller medelhög. Nio artiklar inkluderades 

till resultatet genom de olika databassökningarna, samt två artiklar inkluderades genom 

sekundära sökningar. Dessa artiklar placerades in i en översiktstabell som synliggjorde en 

sammanställning över artiklarna samt deras kvalitét (bilaga 1). Enligt Friberg (2012b, s. 44-45) 

så är en översiktstabell en hjälp för att få en överskådlig information av artikelgranskningen, 

samt ge en inblick om artiklarna är adekvata i förhållande till litteraturstudiens syfte och 

problemformulering.       

Analys 

Analysprocessen har utförts utifrån en beskrivning av Friberg (2012a, s. 140-142), den 
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utfördes genom att gemensamt läsa igenom de valda artiklarna ett flertal gånger för att få en 

förståelse av innehåll och sammanhang. Artiklarnas resultat översattes sedan till svenska för 

att lättare gå vidare i nästa steg i analysprocessen. Andra steget var att identifiera likheter 

respektive skillnader i de inkluderade artiklarna i förhållande till litteraturöversiktens syfte. 

Detta utfördes genom att markera ut nyckelfynden i artiklarnas resultat med olika färger, för 

att sedan kunna skapa primära kategorier. För att säkerställa att all relevant information från 

artiklarna inkluderades lästes de och jämfördes både separat och gemensamt. I tredje och 

sista steget utmynnades materialet in i ett huvudtema och sex subteman vilket låg till grund 

för resultatet (figur 1). 

 

  

  

Figur 1. Analysprocess 

Etiska överväganden 

Etiska resonemang skulle ha framförts i artiklarna eller att artiklarna skulle ha blivit 

bedömda av en etisk kommitté. Om etiska argument inte framkom i artiklarna så granskades 

istället artiklarnas tidskrifter för att undersöka om det förekom etiska krav för publicering. 

Under insamlingen av materialet till denna litteraturstudie så har ett objektivt 

förhållningssätt tillämpats. Egna åsikter och erfarenheter har åsidosatts under 

sammanställningen av resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 145) bör forskaren 

framställa resultatet som det verkligen tydliggörs och frånse eventuella antaganden samt 

fördomar som finns hos forskaren.  

Resultat      
Resultatet baseras på elva artiklar, varav tio är av kvalitativ design och en av kvantitativ 

design. Dessa studier är utförda i Storbritannien, Kanada, Australien, Israel, Tyskland och 

Sverige. Sammanställningen presenteras under ett huvudtema samt sex subteman (tabell 3). 

Överrepresenterade deltagare i artiklarna bestod av både fäder och mödrar, två av artiklarna 
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representerar enbart mödrars upplevelse samt två artiklar innehöll endast syskons 

upplevelser.  

 

 

Tabell 3. Översikt av resultatets teman 

Huvudtema Subteman 

Att leva med AN inom familjen  Upplevelse av psykisk påfrestning 

 Social isolering 

 Familjens förändrade relationer 

 Syskonens upplevelser 

 Negativa upplevelser av hälso- och 

sjukvården 

 Positiva upplevelser av hälso- och 

sjukvården  

 

 

Att leva med AN inom familjen 

Upplevelse av psykisk påfrestning 

Upplevelsen av att ha ett barn som insjuknat i AN är oerhört påfrestande och utmanande för 

hela familjen (Cottee-Lane, Pistrang & Bryant-Waugh, 2004). I tidigt skede av 

sjukdomsförloppet upplevde många av föräldrarna en process av förnekelse, men efter en 

tid insåg föräldrarna att barnen hade ett allvarligt problem (Thomson, Marriott, Telford, 

Law, Mclaughlin & Sayal, 2014). Highet, Thompson och King (2005) beskriver att föräldrarna 

accepterade sina misstankar om AN först när sjukdomen blev kritisk. I efterhand lade 

föräldrarna skulden på sig själva eftersom de inte tagit signalerna på allvar.  

 

You have to go with your instincts, I wished I’d done it sooner. I should have known, I should have 

followed my instincts but I waited until I was 99% sure that there was a problem before I acted and I 

should have, I should have talked to her sooner. (Thomson et al., 2014, s. 51) 

 

Föräldrarna beskyllde sig själva samt ägnade mycket tid till att hitta förståelse och förklaring 

till vad deras barn drabbats av. En av föräldrarna uttrycker att det är som att leva i en 

mardröm (Cottee-Lane et al., 2004). Frustrationen över att inte hitta en förklaring till 

sjukdomens uppkomst bidrog till en känsla av misslyckande hos föräldrarna. Alla 
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misslyckade försök till att stödja sina barn bidrog till frustration och en känsla av hopplöshet 

(Whitney, Murray, Gavan, Todd, Whitaker & Treasures, 2005). Många av föräldrarna kände 

sig hjälplösa och uppgivna över situationen de befann sig i. De flesta dagar bestod av 

ängslan, oro och brist på motivation, detta resulterade i viktnedgång och att flera av 

föräldrarna slutade arbeta (Bezance & Holliday, 2014). Tillsammans med skuld kände 

föräldrarna tvivel på sig själva och ett minskat självförtroende. Föräldrarna kände sig 

ansvariga för deras barns psykiska hälsa (Engman-Bredvik, Suarez, Levi & Nilsson, 2016; 

Tuval-Mashiach, Hansson, Ohayon & Ilan, 2014). Det fanns en ständig rädsla hos föräldrarna 

över att deras barn skulle dö (Bezance & Holliday, 2014; Cotte-Lane et al., 2004). 

 

Social isolering 

Att bibehålla det normala livet som familjen levde innan sjukdomen AN var extremt svårt. 

De fick ge upp många sociala aktiviteter utanför hemmet, tiden spenderades på att ta hand 

om sitt barn. Måltidssituationerna beskrevs som extremt stressfulla för alla i familjen. Det var 

inte ovanligt att måltiderna tog flera timmar och detta upplevdes som en ständig strid 

(Cottee-Lane et al., 2004). Enligt Highet et al. (2005) så drabbades familjen av ett minskat 

socialt deltagande genom en markant nedgång av inbjudningar och oförmåga att bjuda in 

andra, eftersom många aktiviteter involverade mat eller motion. Besökare kände sig 

obekväm att närma sig den sjuka personen eller andra i familjen. Engman-Bredvik et al. 

(2016) redogör att många av föräldrarna beskriver svårigheter med att förklara till 

utomstående hur AN påverkade deras liv. Enligt Whitney et al. (2005) uppfattade 

föräldrarna att vänner och anhöriga försökte vara behjälpliga men hade svårt att inse 

svårigheterna i situationen. Mödrarna uttryckte en frustration över samhällets bristande 

förståelse om deras barns sjukdom. Detta skapade en rädsla över att dömas av andra, vilket 

bidrog till att de dolde sjukdomen för omgivningen. Bezance och Holliday (2014) beskriver 

att mödrarna kände ett ökat avstånd till anhöriga på grund av brist på förståelse om 

sjukdomen.  

 

Familjens förändrade relationer 

Ensamhet och isolering resulterade i psykisk ohälsa som påverkade hela familjen (Bezance & 

Holliday, 2014). Många av föräldrarna kände att sjukdomen AN hade tagit över deras liv. 
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Mödrarna upplevde ett större ansvar och en högre börda i jämförelse med fäderna (Bezance 

& Holliday, 2014; Dimitropoulos, Carter, Schachter & Woodside, 2008). Mödrarna blev så 

pass involverad i deras barns sjukdom att de åsidosatt deras egna behov. Allt som betydde 

något var att barnet skulle gå upp vikt (Bezance & Holliday, 2014). Mödrarna upplevde sig 

isolerade från resten av familjemedlemmarna samt från vänner, vilket bidrog till en känsla 

av ensamhet (Bezance & Holliday, 2014; Tuval-Mashiach et al., 2014). Den negativa inverkan 

på familjerelationerna bidrog till att mödrarna ifrågasatt sin förmåga och kompetens som 

moder i familjen. Mödrarna kämpade med att upprätthålla ett fungerande familjeliv, detta 

erfordrade en hel del tid och kraft vilket också påverkade resten av familjemedlemmarna 

(Tuval-Mashiach et al., 2014). Dimitropoulos et al. (2008) menar att konstanta konflikter 

mellan familjemedlemmarna utmynnade i stress samt hög påfrestning för hela familjen. 

Liknande resultat har visats i Highet et al. (2005) att ständiga konflikter leder till dysfunktion 

i sammanhållningen mellan familjemedlemmarna. Thomson et al. (2014) belyser att 

föräldrarna var konstant ledsna och hade en känsla av maktlöshet, detta gjorde dem 

antingen starkare och tightare tillsammans eller så försämrades förhållandet mellan dem. 

Tuval-Mashiach et al. (2014) redogör att mödrarna anser att deras andra barn blev utsatt av 

de sjuka barnens oacceptabla beteende. Detta innebar ständiga konflikter, bråk och lögner 

mellan föräldrarna och syskonet med AN. Mödrarna upplevde även att den förändrade 

miljön i hemmet medförde att syskonen emellanåt tog ansvar för att hjälpa sitt sjuka syskon. 

Syskonens upplevelser 

En bidragande faktor till konflikter och frustrationer var att syskonen ansåg att föräldrarna 

hindrade det sjuka syskonet från att tillfriskna genom att vara överbeskyddande. De friska 

syskonen hade som avsikt att ingripa för att medla och stödja sitt sjuka syskon vilket 

skapade många konflikter mellan dem och föräldrarna (Dimitropoulos, Klopfer, Lazar & 

Schacter, 2009). Syskon till barn som drabbats av AN upplevde en känsla av maktlöshet, 

rädsla, hjälplöshet, sorg och ilska över att deras syskon inte insåg det kritiska läget de 

befanns sig i. Rädslan förenades till en oro kring den livshotande viktnedgången 

(Dimitropoulos et al., 2009; Jungbauer, Heibach & Urban, 2015).  
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I consider her (affected sib) my best friend and I´m still very, very close to her but just it hurts to see her 

like this y´know and I feel helpless like I try to give her a nudge and it doesn´t do anything for her. 

(Dimitropoulos et al., 2009, s. 357). 

 

Den psykiska hälsan påverkas negativt även hos de friska syskonen, de utvecklade ofta 

sömnproblem, koncentrationsproblem, ångest samt depression. Detta bidrog till att den 

fysiska hälsan påverkades, de fick lättare infektioner och utvecklade oftare förkylningar. De 

friska syskonet åsidosatte sin egen hälsa på grund av skuldkänslor och en känsla av ansvar 

för sitt drabbade syskon. För att bibehålla sinnesro i familjen undvek syskonen att diskutera 

om sjukdomen med föräldrarna. Syskonen upplevde emellanåt att föräldrarna negerade 

sjukdomens allvar, samt bortsåg de livshotande symtomen hos det drabbade barnet 

(Dimitropoulos et al., 2009). Enligt Jungbauer et al. (2015) menade de friska syskonen att 

sjukdomen AN hade stor inverkan på familjerelationerna, de upplevde att de fick åsidosätta 

sina egna behov.  

Negativa upplevelser av hälso- och sjukvården 

Tuval-Mashiach et al. (2014) berättar att det fanns brister i kommunikationen mellan 

vårdpersonal och föräldrar. Mödrarna kände sig ofta missförstådda och upplevde brist på 

sympati från personalen. De kände sig även uteslutna från behandlingsplanerna för deras 

barn. Thomson et al. (2014) menar också att föräldrarna upplevde en besvikelse över att 

vården inte tog dem på allvar. En av föräldrarna uttrycker sig: “I felt like the professionals 

was like “don´t worry, she´ll get over it” and my heart´s breaking thinking I need help fast, 

I´m seeing my daughter die.” (Thomson et al., 2014 s. 50). Cottee-Lane et al. (2004) redogör 

att föräldrar i allmänhet vänder sig till primärvården i första hand för att få professionell 

hjälp, men oftast togs inte de tidiga symtomen på allvar. Detta resulterade i att värdefull tid 

till att behandla sjukdomen gick förlorad, eftersom sjukvården oftast förbisåg ätstörningar i 

yngre åldersgrupper. 

 

Föräldrarna önskade att bli mer inkluderade i deras barns vård, de kände ett behov av att bli 

informerade om barnets behandling och eventuella framsteg (Highet et al., 2005; Honey, 

Boughtwood, Clarke, Halse, Kohn & Madden, 2007). Enligt Tuval-Mashiach et al. (2014) 

upplevde en del av mödrarna att de blev beskyllda av sjukvården över deras barns 

sjukdomstillstånd. Bezance och Holliday (2014) uttryckte att det fanns stora svårigheter för 
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föräldrarna att få rätt hjälp. Honey et al. (2007) förklarar att föräldrarna inte hade tillräckligt 

med kunskap om sjukdomen AN, de kände därför behov av rätt stöd och att bli bemötta 

med respekt och empati från hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Syskonen upplevde ofta missnöje gentemot hälso- och sjukvården över att de inte kände sig 

inkluderade i deras sjuka syskons behandling. De menade även att informationen de fick 

från vårdpersonalen var bristfällig (Jungbauer et al., 2015). Dimitropolous et al. (2009) och 

Jungbauer et al. (2015) menar att många av syskonen kände ett behov av stöd och 

rådgivning, där de kunde uttrycka känslor och problem. Vidare belyser Jungbauer et al. 

(2015) att syskonen ansåg att det var av stor vikt att få information om sjukdomen samt om 

hur de kunde bemöta sitt sjuka syskon på bästa sätt.  

 

Positiva upplevelser av hälso- och sjukvården 

Bezance och Holliday (2014) belyser att mödrarna upplevde att behandling i hemmet av 

hälso-och sjukvårdspersonal var oerhört betydelsefullt. Mödrarna beskrev att hjälpen och 

informationen från hälso-och sjukvårdspersonalen i hemmet var en befrielse i den kritiska 

situationen. Detta bidrog till styrka och stöd för mödrarna. Honey et al. (2007) beskriver att 

genom klara riktlinjer och bra vägledning ökade föräldrarnas självförtroende i omvårdnaden 

av deras barn. Föräldrarna ansåg att den viktigaste aspekten var att det skulle ske en 

förbättring av barnens välbefinnande. De ansåg sig nöjda med de professionella insatser 

barnen fick från hälso- och sjukvården, men hade även en önskan över att bli mer 

involverade i deras barns behandling. Engman-Bredvik et al. (2016) redogör att familjerna 

blev erbjudna multi-familjeterapi (MFT) som behandling. Att få kommunicera med andra 

föräldrar som befann sig i liknande situationer var betydelsefullt. “The best of all was to 

meet other parents. When you meet others, you hear that it is exactly the same. It is as if the 

youths would have read the same instuction book.” (Engman-Bredvik et al., 2016, s. 190). 

Cottee-Lane et al. (2004) belyser även vikten av den positiva inverkan av att träffa andra 

familjer med samma problematik då vårdpersonal och anhöriga inte erhöll samma förståelse. 

Engman-Bredvik et al. (2016) uttrycker att flertalet av föräldrarna hade en önskan att MFT 

skulle inledas i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet. Under MFT erhölls nya aspekter av 

sjukdomen som föräldrarna inte var medvetna om tidigare, de såg även en positiv inverkan 



16 
 

på deras barn. Vidare menade föräldrarna att de hade erhållits djupare förståelse för deras 

barn med hjälp av MFT, genom att få observera andra familjer insåg de hur AN påverkade 

hela familjen.  

Diskussion 
Metoddiskussion 

Denna systematiska litteraturöversikt är baserad på resultat från elva vetenskapliga artiklar. 

Flertalet av artiklar som valdes ut från Cinahl återkom sedan i andra sökningar i databaserna 

PsycINFO och PubMed. En artikel med kvantitativ design användes i resultatet, eftersom 

syftet var att beskriva erfarenheter och upplevelser eftersträvades det att majoriteten av 

litteraturöversikten skulle baseras på artiklar med kvalitativ design. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 487) omfattar artiklar med kvalitativ design mer djupgående beskrivningar av 

upplevelser, strävan efter förståelse om helheten samt att forskarna behöver bli grundligt 

involverade i undersökningspersonernas problem.  

Sökord (tabell 2) har kombinerats på olika sätt för att finna så många artiklar som möjligt 

inom detta område. Relativt få artiklar påträffades under sökningarna, det kan eventuellt 

bero på att andra sökordskombinationer kunde ha tillämpats för att få fler träffar. Ytterligare 

en anledning till att få artiklar hittades kan vara att forskning inom detta ämne är begränsat. 

Dessa aspekter kan ha varit en begränsning för denna litteraturöversikts resultat. 

I databassökningarna användes ordet ”anorexia nervosa”. Ett annat sökord hade kunna varit 

”eating disorder”, detta ord användes dock inte. Detta eftersom resultatet skulle rikta in sig 

på AN och inga andra ätstörningar. Majoriteten av artiklarna använde sig av nyckelordet 

”anorexia nervosa” men i en av artiklarna användes ordet ”eating disorder” vilket 

involverade både AN och bulimi nervosa. Efter noggrann övervägning inkluderades denna 

artikel eftersom den ansågs vara adekvat för syftet. Detta på grund av att det framgick 

tydligt i resultatet om föräldrarnas upplevelse om att leva med ett barn som har en 

ätstörning där även AN inkluderades. Sökorden “caregivers” och “parents” användes vid 

olika sökningar för att täcka in flera benämningar av ordet föräldrar. 

Headings, MeSH och Thesaurus användes vid sökningarna tillsammans med sökord i fritext, 

anledningen var att alla sökord inte fanns i dessa termer. Sökorden ”experience och 



17 
 

”attitudes” motsvarade ordet upplevelse. Dessa sökord användes som fritext vilket 

resulterade i fler användbara artiklar. Två artiklar hittades genom sekundära sökningar, 

vilket enligt Östlundh (2012, s. 75) är en väldigt effektiv metod. 

Avgränsningen för publiceringsdatum 2000-2017 användes vid databassökningarna. Tre av 

artiklarna var äldre än tio år vilket kan anses som en svaghet. Eftersom resultatet i dessa 

artiklar visade liknande resultat som i nyare forskning borde inte detta ha bidragit till ett 

mindre trovärdigt resultat. Vid sökningarna av vetenskapliga artiklar togs ingen hänsyn till 

vart i sjukdomsförloppet deltagarnas barn befann sig i. Detta på grund av att resultatet 

bygger på familjens upplevelse under hela sjukdomstiden. Ingen specifik ålder på barnen 

har eftersträvas i denna litteraturöversikt, eftersom ett barn alltid är ett barn till sin förälder 

oavsett ålder. Ingen begränsning mellan könen på de som insjuknat i AN gjordes, även om 

majoriteten av de drabbade med AN bestod av kvinnor. Detta på grund av överförbarheten 

anses öka om båda könen inkluderas. 

Två av studierna i resultatet bestod av enbart mödrars upplevelser. Ett annat resultat hade 

kunnat framkomma i litteraturöversikten om artiklarna var ur båda föräldrarnas perspektiv. 

Om detta är en styrka eller en svaghet är svårt att bedöma men eftersom mödrar ingår i 

föräldrakonstellationen så beslutades det att inkludera dessa studier.  

Urvalet samt kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt av orsaken att artiklarnas material 

skulle tolkas och bedömas ur bådas perspektiv. Detta kan ha bidragit till en högre kvalité i 

denna litteraturöversikt. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades två artiklar (tabell 2) med 

anledningen att för många delar från kvalitetsgranskningsmallen saknades. Målet var att 

endast inkludera artiklar som blivit bedömda av en etisk kommitté. Under 

kvalitetsgranskningen framkom det att vissa av artiklarna inte redogjorde om att en etisk 

bedömning hade utförts. Innehållet i dessa artiklar var ändå adekvat för syftet vilket gjorde 

att tidskrifternas hemsidor granskades istället efter etiska krav, detta borde inte ha påverkat 

resultatets trovärdighet. Majoriteten av studierna i resultatet är utförda i västvärlden, därför 

borde resultatet vara överförbart till svensk hälso- och sjukvård.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa familjens upplevelse av att leva med ett barn 

som insjuknat i AN. Sammanställningen av resultatet delades upp i ett huvudtema och sex 

subteman. I resultatet framkom det att familjen till personer med AN upplevde att 

relationerna inom familjen påverkades samt att möten med hälso- och sjukvården var 

bristfällig. Känslor som skam, skuld och hjälplöshet framkom. Ett bra stöd för familjerna var 

att träffa andra i liknande situationer. 

Ett av det viktigaste fynden i resultatet var att familjen upplevde bristande kunskap från 

hälso- och sjukvården samt ett dåligt bemötande. Att hälso- och sjukvårdspersonal har ett 

bra bemötande samt håller hela familjen informerad om behandlingen känns som en 

essentiell betydelse. McCormack och McCann (2015) belyser att föräldrarna kände sig 

nonchalerade av hälso- och sjukvården. Detta kan bero på att hälso- och sjukvårdspersonal 

har otillräcklig kunskap om sjukdomen AN. Liknande fynd påvisades i Ramjan (2004) studie 

att sjuksköterskor har bristande kunskap kring AN. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman 

(2008) så kan hälsofrämjande samtal skapa nya idéer och möjligheter för att lösa problemet 

genom att använda familjens erfarenheter som resurs. Utifrån detta borde hälsofrämjande 

samtal med samtliga familjemedlemmar utföras för att både sjuksköterskan och familjen ska 

stärka sina kunskaper.  

Dimitropoulos och Freeman (2016) förklarar från barnens perspektiv att de ansåg att deras 

familj hade en bristande kunskap, och att familjen behövde veta mer om sjukdomen. Mer 

information kunde ha hjälpt föräldrarna i sitt omhändertagande av sitt sjuka barn. Enligt 

Benzein et al. (2008) så är sjuksköterskans uppgift att lyssna på vad familjen säger, på så sätt 

kan sjuksköterskan får en mer deltagande position i konversationen. Benzein et al. (2012a, s. 

48) belyser att sjuksköterskan skall bjuda in till möten och dialog samt samarbeta med hela 

familjen, för att på bästa möjliga sätt hantera ett problem. Benzein et al. (2008) redogör att 

under samtalen mellan sjuksköterskan och familjen kan idéer, tankar och känslor uttryckas. 

Familjen upplevde att samtalet stärkte deras välbefinnande och ökade deras förståelse. Detta 

visar återigen på hur viktigt det är att inkludera samtliga familjemedlemmar i samtalen. 

Föräldrarna ansåg att det fanns märkbara fördröjningar när det gällde att hitta lämpliga 

behandlingsmetoder till deras barns sjukdom. I resultatet framkom det att föräldrar kände 
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att hälso- och sjukvårdspersonalen beskyllde dem för att ha förorsakat deras barns AN. Även 

Whitney, Currin, Murray och Treasure (2012) intygar att föräldrarna kände sig beskyllda 

från hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet visade att syskonen upplevde många brister i 

hälso- och sjukvården. Detta redogör även Halvorsen et al. (2012). Halvorsen och Heyerdahl 

(2007) motsäger detta genom att belysa att majoriteten av AN patienter samt deras familjer 

var nöjda med bemötandet och vården från hälso- och sjukvårdspersonal. Denna motsägelse 

var oväntad då majoriteten av de övriga studierna framhäver missnöje över hälso- och 

sjukvården.  

Bra kommunikation mellan familjen och hälso- och sjukvårdspersonal känns som en viktig 

aspekt för att förhindra att konflikter och missförstånd uppstår, detta för att skapa bättre 

trygghet för familjen. Även McMaster, Beale, Hillege och Nagy (2004) framställer detta med 

att belysa betydelsen av att vårdpersonal och familjer ska arbeta som ett team för att 

förhindra familjemedlemmarna att känna sig åsidosatt samt ignorerad i deras barns 

behandling. Benzein et al. (2012a, s. 48-49) redogör att sjuksköterskan träffar patienter och 

deras familjer i många varierande vårdmiljöer, alla möten utifrån FFO kan räknas som 

omvårdnadsåtgärder. Enligt Bakker, van Meijel, Beukers, van Ommen, Meerwijk & van 

Elburg (2011) ansåg sjuksköterskan att familjen hade en essentiell betydelse i barnens 

behandling. Utan stöd från familjen kunde behandlingen för patienterna försvåras avsevärt.  

Benzein et al. (2012c, s. 24) menar att hälso- och sjukvårdspersonal ska möta familjen som en 

helhet, detta kan resultera i att hela familjen kan vara med och bestämma hur vården och 

deras vardag ska se ut. Detta visas även i resultatet där det konstaterades att behandling i 

hemmiljön av hälso- och sjukvårdspersonal samt MFT var av stor betydelse och en befrielse 

för familjen. Svensson et al. (2013) redogör att familjebaserad behandling är en bra metod för 

att ta kontroll över sjukdomen. Wallin (1995, s. 87,93) menar att familjebaserad behandling 

ger familjen stöd samt en bättre insikt för att kunna hjälpa den sjuke familjemedlemmen.  

Ett annat fynd i resultatet visade att föräldrarna ansåg sig vara ansvariga över sina barns 

ätstörning. Även Svensson et al. (2013) belyser att föräldrarna upplevde en känsla av att vara 

en dålig förälder. Att de skulle vara dåliga föräldrar kan diskuteras då resultatet påvisar att 

majoriteten av föräldrarna ägnar en stor del av vardagen på sina barn, även i FFO belyser 

Wright et al. (2002, s. 89) att familjer avsätter mycket tid för reflektioner över sjukdomens 
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debut och konsekvenser. Reaktionerna hos familjemedlemmarna kan vara av markanta 

variationer alltifrån vrede till lättnad. Utifrån dessa reaktioner borde sjuksköterskans 

systemiska förhållningssätt vara till en hjälp för familjens kontraktioner. Benzein et al. (2008) 

beskriver att en bra konversation med familjen leder till ett förtroendefullt förhållande 

mellan familjen och sjuksköterskan. Detta borde även resultera i ett bättre förhållande mellan 

familjemedlemmarna.  

I resultatet framkom det att mödrar kände större ansvar i familjen, de spenderade en stor del 

av sin tid med att vårda sitt sjuka barn. Likande fynd visas av Bachar, Kanyas, Latzer, 

Canetti, Bonne och Lerer (2008) som menar att de åsidosatte sina egna behov för att ägna sig 

åt sina barn. Enligt Dimitropoulos och Freeman (2016) ansåg barnen med AN att mödrarna 

var ett stort stöd, barnen upplevde aldrig något negativt från mödrarna. Att mödrarna 

känner en psykisk påfrestning kan möjligtvis bero på all den tid de spenderade med sitt 

sjuka barn, detta borde vara en möjlig faktor till att relationen mellan föräldrarna 

försämrades. Hillege et al. (2006) belyser att vissa av familjerna drogs isär och det bildades 

en negativ social interaktion inom familjen. Samtidigt visade litteraturöversiktens resultat att 

familjerna även kunde bli starkare i sin gemenskap under sjukdomsförloppet. Enligt Jenkins 

och Ogden (2012) ansåg personerna med AN att få stöd från familjemedlemmarna var av 

stor betydelse för att erhålla en bättre kontakt med sina känslor. Detta kan anknytas med 

FFO där Wright (2002, s. 80) menar att ohälsa inom familjen kan sammanföra 

familjemedlemmarna, eftersom de då uppstår tillfällen att uttrycka sina känslor som ömhet 

och kärlek till varandra. Även Benzein et al. (2012c, s. 23) redogör att familjen kan bidra till 

en förbättrad hälsa samt ett minskat lidande. 

Det friska syskonet blev ofta åsidosatt på grund av att det sjuka barnet tog en stor del av 

föräldrarnas tid (Hillege et al., 2006; Honey & Halse, 2006; Svensson et al., 2013), vilket även 

resultatet i denna litteraturstudie visar. Halvorsen, Rø och Heyerdahl (2012) redogör ifrån 

syskonens perspektiv att de upplevde en oro över sitt sjuka syskon att det inte skulle 

tillfriskna. Detta kan relateras till FFO där Benzein et al. (2012, s. 23) redogör att när 

livssituationen förändras hos en människa så berörs även de andra människorna som 

inkluderas i dennes liv. Wright et al. (2002, s. 48-49) fortsätter att förklara om att familjens 

syn på ohälsa eller sjukdom kan ses med varaktighet, sammanhang eller engagemang vilket 



21 
 

påverkar familjens kapacitet att hantera sjukdomen. Familjens föreställningar om sjukdomen 

uppstår via interaktionen inom familjemedlemmarna.  

Jenkins och Ogden (2012) utgår från personer som drabbats av AN där de förklarar hur deras 

liv begränsades av AN. Allt handlade om deras matintag samt att gå ner i vikt, livet 

fokuserades på AN. Dignon, Beardsmore, Spain och Kuan (2006) beskriver även att rädslan 

för mat hos personer med AN prioriteras framför deras familj, vilket bidrar till vardagliga 

konflikter samt skuldkänslor hos de drabbade personerna, eftersom viktnedgång blir 

viktigare än familjen. Även McCormack och McCann (2015) belyser att familjer förklarar om 

barnets svårigheter med måltiderna. Nilsson, Abrahamsson, Torbiornsson och Hägglöf 

(2007) belyser från patienternas perspektiv att de endera kände sig överbeskyddande eller att 

de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet hos resterande familjemedlemmar. Wright och 

Leahey (1990) menar att sjuksköterskan skall fokusera på interaktionen mellan 

familjemedlemmarna genom att samla information från samtliga i familjen. Sjuksköterskan 

frågar frågor om relationer och samhörigheten inom familjen. Detta borde ge möjligheter för 

familjen att skapa en bättre relation mellan varandra samt med sjuksköterskan.  

 

Slutsats 
Utifrån vad resultatet visade, så är det av stor vikt att sjuksköterskan bör vara medveten om 

att hela familjen bli påverkad när en av familjemedlemmarna drabbas av AN. Det är viktigt 

att sjuksköterskan besitter kunskap om sjukdomen AN, samt har ett bra bemötande 

gentemot hela familjen eftersom familjemedlemmarna till den sjuke har en betydande roll i 

behandlingen och tillfrisknandet. Vid valet av teoretisk anknytning som skulle anknytas till 

det valda ämnesområdet, beslutades det att FFO var en passande teori. FFO genomsyrar 

detta arbete eftersom denna teori belyser vikten av familjens betydelse inom omvårdnad. Det 

är av stor vikt att sjuksköterskan förmedlar information samt ger professionellt stöd till 

familjen. Genom utbildning och mer kunskap om FFO kan sjuksköterskans förutsättningar 

stärkas till att skapa en bättre relation till hela familjen. Författarna anser att familjen har ett 

stort behov av att delta i deras barns behandling, men ändå skall patientens integritet samt 

autonomi beaktas. Vidare forskning och fler studier inom detta ämne kan ge 

allmänsjuksköterskan en djupare förståelse för att stötta samt reflektera över sitt bemötande 
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mot föräldrarna i olika vårdmiljöer. Detta kan förbättra omvårdnaden gentemot patienter 

och deras familjer i många olika vårdinstanser. Denna litteraturöversikt kan användas i 

vidare forskning för att stärka betydelsen av FFO.  
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vid AN genom en stress 

process modell. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

Deltagare: 

63st 
Bortfall: ej 

presenterat 

Rangordnad 

hierarkisk 

regressionsanalys 

Börda, konflikter angående AN och 

omvårdnadsrollen, stigmatisering 

och socialt stöd hängde samman med 

familjefunktionen.  

Hög kvalitét 

Dimitropoulos, 

Klopfer, Lazar & 

Schacter  
 

Kanada 
2009 

Att undersöka upplevelser och 

utmaningar från syskon till 

kvinnor med AN. 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Deltagare: 

15st 
Bortfall: ej 

presenterat 

Grounded theory Syskonen kände ett behov av att 

stötta sitt sjuka syskon, de upplevde 

också hopplöshet över att inte få sitt 

syskon att förstå allvaret i 

sjukdomen. Syskonen kunde även 

känna frustation över att de sjuka 

syskonet fick all uppmärksamhet. 

Hög kvalitét 



 
 

Engman-Bredvik, 

Suarez, Levi & 

Nilsson 

Sverige 
2016 

Att undersöka multi-

familjeterapi som en del av AN 

behandling utifrån ett 

föräldraperspektiv. 

Kvalitativ studie. 
Strukturerade 

intervjuer 

Deltagare: 

12st 

Bortfall: 2st 

 
 

Empirisk 

psykologisk 

fenomenologisk 

metod 

Föräldrarna kände stor tacksamhet 

för multi-familjeterapin. De kände att 

de inte var ensamma i denna svåra 

situation. 

Hög kvalitét 

Highet, Thompson 

& King 

 
Australien 
2005 

Att undersöka 

vårdnadshavares upplevelser 

med att leva med en person 

som har en ätstörning. 

Kvalitativ studie. 
Djupgående 

intervjuer 

Deltagare: 

24st 
Bortfall: ej 

presenterat 

Tematisk analys Föräldrarna upplevde rädsla för 

framtiden, brist på förståelse från 

allmänheten och hade ständigt en 

känsla av skuld och skam över 

situationen 

Medel hög kvalitét 

Honey, 

Boughtwood, 

Clarke, Halse, 

Kohn & Madden 

Australien 
2007 

Att svara på frågan vilket stöd 

från sjukvården får föräldrar 

med tonåringar som har AN. 

Kvalitativ studie. 

Djupgående 

intervjuer 

Deltagare: 

24st 
Bortfall: ej 

presenterat 

Innehållsanalys Föräldrarna hade en önskan om att 

bli mer inkluderad i deras barns 

behandling. Råd och vägledning från 

sjukvården var högt uppskattat. 

Medel hög kvalitét 

Jungbauer, Heibach 

& Urban  

 
Tyskland 
2015 

Undersöka syskons 

upplevelser, bördor och behov 

av stöttning. 

Kvalitativ design. 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Deltagare: 

16st 

Bortfall: ej 

presenterat 

Innehållsanalys Syskonen rapporterade om blandade 

erfarenheter, hur relationer har 

påverkats mellan syskonskapet 

utifrån AN. Syskonet upplevde 

rädsla, maktlöshet, skuld och ilska. 

Hög kvalitet 

Thomson, Marriott, 

Telford, Law, Mc 

Laughlin & Sayal 

 
United Kingdom 

2014 

Att undersöka föräldrarnas 

upplevelse av att upptäcka att 

deras barn har en ätstörning 

och ta beslutet att söka hjälp. 

Kvalitativ studie. 
Semi-strukturerade 

intervjuer 

Deltagare: 

8st 
Bortfall: ej 

presenterat 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys (IPA) 

Första fasen av sjukdomen 

ignorerades ofta av föräldrarna. Den 

senare fasen av sjukdomen bidrog till 

en rädsla för barnets hälsa, vilket 

gjorde att föräldrarna sökte 

professionell hjälp. 

Hög kvalitét 



 
 

Tuval-Mashiach, 

Ilanit Hasson-

Ohayon & Ilan 

Israel 

2014 

Att undersöka subjektiva 

upplevelser från mödrar till 

barn med pågående AN. 

Kvalitativ studie. 

Djupgående 

intervjuer 

Deltagare: 

10st 
Bortfall: ej 

presenterat 

Narrativ analys Mödrarna upplevde sjukdomen som 

en traumatisk upplevelse. Relationen 

mellan mor och dotter, de övriga i 

familjen samt relationen med 

utomstående påverkades negativt. 

Medel hög kvalitét 

Whitney, Murray, 

Gavan, Todd, 

Whitaker & 

Treasure 

 
United Kingdom 

2005 

Att få en förståelse av 

vårdgivarens 

sjukdomsmodeller och 

vårdnadshavares upplevelser 

av AN. 

Kvalitativ studie Deltagare: 

40st 

Bortfall: ej 

presenterat 

Grounded theory Föräldrarna kände hjälplöshet, skuld 

och hopplöshet över situationen. 

Påverkan på resterande 

familjemedlemmar. 

Medel hög kvalitét 

 


