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ABSTRAKT  

 

Bakgrund: Anorexia nervosa, bulimia nervosa samt hetsätningsstörning är tre stycken 

allvarliga ätstörningar som inte bara drabbar den sjuke utan även dess närstående. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att stötta dessa närstående och därför krävs det god 

kunskap inom området samt förståelse för hur man arbetar familjefokuserat. Syfte: Syftet 

var att belysa närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som har en 

ätstörning. Metod: Litteraturöversikt som genomfördes bygger på tolv vetenskapliga 

artiklar. En innehållsanalys av artiklarna gjordes enligt Graneheim och Lundman. Resultat: 

Närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som har en ätstörning 

sammanfattades under tre huvudkategorier. Att det är svårt att leva ett normalt liv, Att finna 

strategier för att hantera sin situation samt Att inte känna sig delaktig i vården. Diskussion: 

Sjuksköterskan kan hjälpa dessa närstående genom att arbeta med ett familjefokuserat 

förhållningssätt. Genom att införa hälsofrämjande samtal ökar de närståendes delaktighet 

samt att de får utrymme att prata om känslor som upplevs svåra. Slutats: Närstående 

upplevde en känslomässig påverkan när dess familjemedlem drabbades av en ätstörning. Att 

ha ett positivt tankesätt var en strategi för att hantera situationen. Närstående upplevde 

också att de blev exkluderade från vården. Det är viktigt att som sjuksköterska förmedla 

tillförlitlighet så att de närstående vågar prata med dem. 

 

Nyckelord: Delaktighet, familjefokuserad omvårdnad, litteraturöversikt, närståendes 

upplevelser, sjuksköterskans roll, ätstörningar 
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INTRODUKTION 

När en familjemedlem drabbas av en ätstörning påverkar det närstående. En ätstörning är en 

allvarlig och ofta långvarig sjukdom vilket kan leda till stress för de närstående och påverka 

det dagliga livet för dem (Hillege, Beale & McMaster, 2006).  

BAKGRUND 

Ätstörningar 

Att vara drabbad av en ätstörning innebär problem med vikt, aptit och ätande. Det finns 

flera olika typer av ätstörningar. Tre av dessa ätstörningsdiagnoser är anorexia nervosa, 

hetsätningsstörning/fetma samt bulimia nervosa. En ätstörning kan förekomma i 

kombination med en annan eller att den kommer växelvis i perioder (Ottosson, 2009, s. 432). 

Ätstörningar kan vara förknippat med skam för den drabbade personen (Fairburn & 

Harrison, 2003).  

Anorexia nervosa karakteriseras av viktfobi, vilket innebär ångest för viktuppgång. Viktfobi 

yttrar sig i fixering vid kalorivärden, mat, ätande och kroppsuppfattning. 

Kroppsuppfattningen hos den drabbade personen är mer eller mindre förvrängd. En 

anorektisk person avmagrar ofta och det är oftast det första tecknet som utomstående lägger 

märke till (Ottosson, 2009, s. 433-434). Hetsätningsstörning innebär att personen förlorar 

kontrollen över ätandet. En hetsätning kännetecknas av ett frossande av mat (Fairburn & 

Harisson, 2011, s. 19-21, 40). Personer som lider av hetsätningsstörning drabbas ofta av 

övervikt, då personer med denna ätstörning inte utför någon form av kompensation, som 

exempelvis självförvållade kräkningar eller laxerande medel. (Meany, Conceição & Mitchell, 

2014). Bulimia nervosa karaktäriseras av att en person äter mycket restriktivt under en 

period vilket leder till extrema hungerkänslor som i sin tur leder till kontrollförlust som 

orsakar hetsätning. I de flesta fall utför dessa personer någon form av kompensation efter 

hetsätningen (Fairburn & Harrison, 2003).  

Enligt svensk befolkningsstatistik 2016 var 180 000 kvinnor och 30 000 män drabbade av 

ätstörningar. Det är svårt att få ett exakt värde av hur många som drabbas av ätstörningar då 

det uppskattas att knappt 50 % av män och knappt 70 % av kvinnor söker hjälp för sina 

ätstörningar (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2017).   



MITTUNIVERSITETET  Examensarbete 

       

 

4 

Behandling av ätstörningar 

Behandling av ätstörningar skiljer sig åt utifrån vilken ätstörningsdiagnos personen har. Vid 

anorexia nervosa krävs det psykoterapi för den sjukdomsdrabbade. Även övervakning av 

vikt, matintag och fysisk träning ingår i behandlingen. Det är viktigt att involvera närstående 

i behandlingen för att de ska få information om sjukdomen och stöd. Vid behandling av 

hetsätningsstörning och bulimia nervosa används kognitiv beteendeterapi, övervakning av 

matintag och vikt samt att patienten får tillgång till en kontaktperson för att kunna informera 

om sitt mående. Om detta inte fungerar för personen brukar gruppterapi vara ett alternativ 

(National Institute for Health and Care Excellence, 2017).  

Att vara drabbad av en ätstörning 

Att drabbas av en ätstörning kan upplevas kaotiskt för den drabbade personen. Det är 

vanligt att känslor som ilska, sorg, oro, ensamhet, depression, frustration, skam och skuld 

uppkommer. Att uttrycka dessa känslor kan för den ätstörningsdrabbade vara svårt och det 

är vanligt att personen håller dessa känslor för sig själv. För att dessa personer ska må bra är 

det viktigt att de har en förstående och stöttande omgivning i form av närstående och 

vårdpersonal (Henderson, Trayner & Wittkowski, 2019).  

Närstående 

En närstående är enligt Socialstyrelsen (2004) en person som den enskilde anser sig ha en 

nära relation till. I denna litteraturöversikt har föräldrar och syskon representerat 

närstående.   

Närstående beskriver att ätstörningar ofta leder till många olika problematiska situationer. 

Ju längre sjukdomen fortskrider desto större blir utmaningarna för de närstående 

(Anastasiadou, Medina-Pradas, Sepulveda & Treasure, 2014).  

Familjefokuserad omvårdnad  

På senare år har det blivit allt vanligare att involvera familj och närstående i 

vårdsammanhang vilket även innefattar vård vid ätstörningar, då det ses som en resurs för 

både personal och den sjukdomsdrabbade. Att arbeta familjefokuserat underlättar för de 

närstående. När man arbetar familjefokuserat ses familjen som en helhet och ett samarbete 

mellan sjuksköterska och familjen inleds. Familjefokuserad omvårdnad är indelad i två 

delar, familjecentrerad omvårdnad respektive familjerelaterad omvårdnad. Den 
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familjecentrerade innebär att familjen ses som en helhet och vikten av en bra dialog mellan 

sjuksköterskan och familjen förmedlas. Den familjerelaterade omvårdnaden innebär att 

familjen och patienten ses som ett sammanhang men fokus sätts på patienten och familjen 

står utanför (Benzein, Hagberg & Saveman, 2015, s. 70).  

Sjuksköterskan som stöd  

Sjuksköterskor är en av de professioner som möter personer med en ätstörning samt deras 

närstående. Sjuksköterskan har en viktig roll att stötta både personen med en ätstörning 

samt ge stöd åt de närstående. Sjuksköterskans ansvarsområde inkluderar att förmedla 

kunskap om sjukdomen samt dess olika behandlingsformer, ge en känsla av hopp både för 

patient och närstående samt finnas som stöd. Stödet till de närstående kan innebära att vara 

ett samtalsstöd men även finnas som en vägledning och hjälpande hand (Snell, Crowe & 

Jordan, 2009).  

PROBLEMFORMULERING 

När någon drabbats av en ätstörning är det är inte bara den sjukdomsdrabbade som 

påverkas, utan även dess närstående. Det kan vara en börda för närstående att se hur 

sjukdomen tar över den sjukdomsdrabbades liv. Genom att belysa närståendes upplevelser 

av att leva med en person som drabbats av en ätstörning, kan sjuksköterskan ta lärdom av 

dessa upplevelser och på så sätt skapa förutsättningar till att ge en god omvårdnad åt de 

närstående.  

SYFTE 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som har en 

ätstörning. 

METOD 

Design 

En litteraturöversikt innebär att man skapar en översikt över den kunskap som finns inom 

ett område. En litteraturöversikt kan även göras som ett fritt arbete för att skapa kunskap om 
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ett visst ämne med grund i litteraturen (Friberg, 2017, s. 142-143). Denna litteraturöversikt 

har en kvalitativ ansats.  

Inklusions- och exklutionskriterier 

I litteraturöversikten inkluderades vetenskapliga artiklar av kvalitativ och mixad metod, om 

närståendes perspektiv på hur det är att leva med en familjemedlem som har en ätstörning. 

Ätstörningsdiagnoserna som inkluderades var anorexia nervosa, bulimia nervosa samt 

hetsätningsstörning. Artiklarna var vetenskapligt granskade och hade hög eller medelhög 

kvalité utifrån relevant kvalitetsbedömningsmall. Artiklarna var skrivna på engelska eller 

svenska samt hade en tidsram på 19 år, det vill säga artiklar skrivna efter år 2000. Artiklarna 

skulle även vara godkända av en etisk nämnd. Artiklar av kvantitativ design exkluderades.  

Litteratursökning 

Litteratursökningarna utfördes i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Främst har 

sökningarna gjorts i databasen PsycInfo. Cinahl Headings användes i databasen Cinahl, 

MeSH-termer i databasen PubMed och i PsycInfo har Thesaurus används (Polit och Beck, 

2017, s. 92). En av sökningarna gjordes manuellt. Den booleska termen som användes var 

AND (Östlundh, 2017, s. 72). Relevanta sökord valdes utifrån syftet, dessa var anorexia 

nervosa, bulimia, caregivers, eating disorders, experience, parental attitudes, parents, siblings och 

sibling relations. En översikt av sökningarna finns i tabell 1, bilaga 1. 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

Urvalet gjordes i fyra steg. Det första som gjordes var att artiklarnas titel lästes och om titeln 

ansågs relevant, lästes abstraktet. Om abstraktet sedan kunde kopplas till syftet lästes hela 

artikeln. De artiklar som svarade på syftet kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017, S.187-

188). Granskningen utgick från 14 olika frågor. Några exempel på dessa frågor var om ett 

tydligt problem fanns formulerat och hur detta i så fall var avgränsat. Om studiens syfte var 

tydligt, hur metoden var beskriven samt hur data analyserades. Vad resultatet visade och 

om det fanns någon metoddiskussion. Frågorna svarade även på om ett etiskt resonemang 

hade förts. De artiklar som kunde svara på alla 14 frågor fick en hög kvalitet och de som inte 

svarade på alla de 14 frågor som granskningen utgick från, men svarade på minst 11 frågor 

klassades ha medelhög kvalitet. En översikt av artiklarna gjordes enligt Friberg (2017, s. 148-

149) för att få en bättre förståelse för artiklarnas innehåll, se tabell 2, bilaga 2. 
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Analys 

Data analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Först lästes 

de valda artiklarna igenom ett flertal gånger för att öka förståelsen för innehållet samt se 

sammanhang. Sedan valdes meningsbärande enheter innehållande information relevant för 

syftet ut. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna för att korta ned texten. De 

kondenserade meningsenheterna kodades och grupperades sedan i kategorier och 

underkategorier med liknande innehåll. Exempel på analysprocessen presenteras i tabell 3, 

bilaga 3. 

Etiska övervägande 

Ett etiskt resonemang har förts kring artiklarnas innehåll. De inkluderade artiklarna är 

granskade och godkända av en etisk nämnd. Data som svarade på syftet har inte uteslutits. 

Översättningen av artiklarna skrivna på engelska gjordes genom användning av ordbok för 

att minska risken för tolkningsfel i texten.  
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RESULTAT 

Resultatet av denna litteraturöversikt är en sammanställning av 12 vetenskapliga artiklar. 

Analysen gav sammanlagt tre huvudkategorier samt 6 underkategorier, dessa redovisas 

nedan i figur 1.  

Att det var svårt att leva ett 

normalt liv 

Att finna strategier för att hantera 

sin situation 

Att inte känna sig delaktig i 

vården 

Att känna skuld 

Att känna rädsla, frustration och 

oro 

Att isolera sig 

Att konflikter uppstår 

Att i familjen samarbeta och skapa 

en positiv känsla 

Att prata med andra i samma 

situation för att få förståelse 

 

 

Figur1. Kategorier och underkategorier 

 

Att det var svårt att leva ett normalt liv 

Som närstående till en person med en ätstörning var det svårt att leva ett normalt liv. De 

närstående upplevde känslor av skuld, rädsla, frustration och oro. Detta resulterade i att de 

isolerade sig samt att konflikter i familjen uppstod.  

Att känna skuld 

Föräldrar kände skuldkänslor över att de inte hade identifierat tecken på att något inte stod 

rätt till, att de inte hade haft någon kunskap om sjukdomen samt att de inte sökt hjälp 

tidigare (McCormack & McCann, 2015). Föräldrar och syskon reflekterade över hur deras 

egna tidigare dietvanor hade haft en inverkan på deras närståendes utveckling av 

ätstörningen (Jungbauer, Heibach & Urban, 2016; McCormack & McCann, 2015; Perkins et al, 

2004). En förälder upplevde att sina egna negativa minnen av matsituationer från sin 

barndom kanske hade påverkat hur deras matsituationer såg ut idag. Hen var rädd att sin 

egen inställning till matsituationer hade överförts till barnen (Dallos & Denford, 2008). 

Föräldrar uttryckte känslor av skam och skuld av att de själva hade gjort fel och att de hade 

varit dåliga föräldrar, att det var dem som varit orsaken till att deras barn drabbats av en 

ätstörning (Svensson, Nilsson, Levi & Carballeira Suarez, 2013). 
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Att känna rädsla, frustration och oro 

Att få beskedet att ens familjemedlem har en ätstörning beskrev föräldrar och syskon som en 

stor känsla av rädsla och hjälplöshet. Föräldrar beskrev en oro för deras sjuka barn men 

också för andra familjemedlemmar som var involverade i den sjukas omvårdnad (Perkins et 

al, 2004).  Flera syskon beskrev att deras egen kroppsuppfattning påverkats av att de hade ett 

syskon med en ätstörning då allt fokus hamnade på ätstörningen och de blev avtrubbade 

från verkligheten om vad som var normalt och inte (Jungbauer et al., 2016). Föräldrarna 

oroade sig även över barnets fysiska aktivitet och att de inte kunde hålla koll på hur mycket 

de motionerade. Det fanns en oro för barnets framtid och att barnet skulle behöva lida av 

konsekvenserna av sjukdomen samt risk för återfall. Rädslor för att barnet skulle dö fanns 

också hos föräldrarna (Svensson et al., 2013). Föräldrarna kände även en rädsla och oro 

angående vad deras barn går miste om för stunden på grund av sjukdomen samt vad de 

skulle gå miste om i framtiden (McCormack och McCann, 2015). Även syskon kände en 

rädsla och oro då det var svårt att veta hur de skulle förhålla sig till situationen när syskonet 

var så allvarligt sjuk (Callio och Gustafsson, 2016; Dimitropoulos, Klopfer, Lazar & Schacter, 

2009; Jungbauer et al., 2016).  Frustration var även en återkommande känsla hos föräldrarna 

då de upplevde maktlöshet gentemot sjukdomen samt ekonomiska svårigheter då de 

tvingades arbeta mindre för att ta hand om sitt sjuka barn. Detta resulterade i minskad 

inkomst och ekonomiska svårigheter för några föräldrar (McCormack & McCann, 2015; 

Perkins et al., 2004; Svensson et al., 2013).  

Att isolera sig 

Föräldrar till ett barn med en ätstörning upplevde att de isolerade sig. Ätstörningen styrde 

över hur förälderns dagar skulle spenderas. De kände en känsla av att åter igen ta hand om 

ett spädbarn och det var ett ständigt fokus kring den sjuke (Rie, Van Furth, De Koning, 

Noordenbos & Donker, 2006; Svensson et al., 2013). En förälder  beskrev: ”I do not have time 

left for myself. The day is revolving around my daughter” (Rie et al., 2006, s. 348). Föräldrar 

beskrev att det var svårt att hålla sig till någon form av normalitet i livet då de var tvungna 

att göra stora livsförändringar på grund av ätstörningen. Till exempel att sluta med familjens 

sociala aktiviteter samt att de fick lägga sina personliga intressen åt sidan (Cottee-Lane, 

Pistrang & Bryant-Waugh, 2004). 
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Familjemåltider på andra ställen än i hemmet blev restriktiva och valet av plats att äta på 

blev smalt, då den sjuke ville inta sin måltid där denne kände sig bekväm. Föräldrar och 

syskon upplevde en känsla av isolering och stannade hemma då de var rädda att bli 

stigmatiserade och att personer i dess omgivning skulle uppmärksamma att något var 

annorlunda med deras familj och att de skulle få kommentarer (Callio & Gustafsson, 2016; 

McCormack & McCann, 2015; Svensson et al, 2013).   

Att konflikter uppstår 

Syskon beskrev att det ofta blev konflikter i familjen på grund av lögner och förnekelse kring 

ätstörningen i familjen. Syskonen försökte undvika bråk i familjen, exempelvis genom att 

undanhålla information angående sitt sjuka syskon från föräldrarna (Areemit, Katzman, 

Pinhas & Kaufman, 2009). Syskon beskrev hur de själva upplevde sig som en medlare mellan 

föräldrarna och den sjuke vid konflikter. Syskon uppfattade sig själva som att de hade bättre 

förståelse för sitt sjuka syskon än föräldrarna då de upplevde att de hade lättare att sätta sig 

in i sitt sjuka syskons situation då de var på samma hierarkiska nivå (Dimitropoulos et al., 

2009; Jungbauer et al., 2016).  

Konflikter relaterade till matsituationer var vanligt förekommande enligt föräldrarna. Det 

kunde bero på förändringar i matupplägget, exempelvis att föräldern lade på för mycket mat 

på den sjukes tallrik. Situationen gjorde att argumentationer och diskussioner uppstod 

mellan föräldrarna och den sjuke. Föräldrar upplevde även svårigheter att veta ur dem 

skulle förhålla sig till sitt eget matintag då de var oroliga att deras sjuka barn skulle triggas 

om föräldern åt för lite (Callio & Gustafsson, 2016; Svensson et al., 2013).  

Att finna strategier för att hantera sin situation 

För att kunna hantera den svåra situationen var det viktigt för de närstående att hitta rätt 

strategier för att må bra. Att samarbeta och skapa en positiv känsla var ett sätt, det kunde 

också hjälpa att ha någon att prata med för att kunna ventilera sig om situationen.  

Att i familjen samarbeta och skapa en positiv känsla  

När familjen arbetade som ett team fungerade det som ett sätt att hantera situationen. 

Genom att de samarbetade och skapade en trygg atmosfär runt den sjuke var det lättare för 

alla att få utrymme att uttrycka sina känslor angående situationen och finna hopp om 

framtiden Närstående beskrev att ha ett positivt tänkande, använda humor i situationen 
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samt att försöka bibehålla sina egna intressen var viktigt för att hantera situationen (Perkins 

et al., 2004).   

Att ha hopp om framtiden samt att se sjukdomstiden som en lärdom var något som var 

viktigt för närstående. Trots att sjukdomen medförde många negativa konsekvenser och 

upplevelser för närstående fanns det ändå några fall där närstående fått med sig positiva 

aspekter och erfarenheter. Exempelvis att det utvecklade en närmare relation till varandra. 

Förutom en närmare relation till sin sjuke närstående upplevde de att de själva hade 

utvecklats på ett personligt plan på grund av deras erfarenheter (Perkins et al., 2004). Syskon 

och föräldrar upplevde även att de fick en ökad förståelse för andra människors psykiska 

hälsa och sjukdomar (Jungbauer et al., 2016). 

Att prata med andra i samma situation för att få förståelse 

Många föräldrar beskrev olika tillvägagångssätt att hantera situationen. För vissa hjälpte det 

att prata om situationen med andra, exempelvis med vårdpersonal eller andra i sitt sociala 

nätverk. Att vara öppen angående sin situation kändes hjälpfullt och minskade skamkänslor. 

Att prata med och lyssna på andra föräldrar som var i samma situation var till hjälp för 

vissa, de menade på att få höra när andra föräldrar berättade om sina känslor och 

upplevelser kunde de relatera och lättare hantera sina egna känslor. Syskon beskrev också 

vikten av att ha någon att prata med, exempelvis en vän (Svensson et al., 2013). Ett syskon 

beskrev att hennes sätt att ta hand om sig själv var genom att prata med föräldrarna om 

erfarenheter hon upplevde som svåra och några andra upplevde att det var bra att prata med 

föräldrarna om saker de oroade sig för. Det fanns även syskon som inte ville prata med eller 

söka stöd hos sina föräldrar angående syskonets ätstörning då de upplevde att föräldrarna 

förnekade sjukdomen. De sökte hellre stöd hos vänner och vårdpersonal (Callio & 

Gustafsson, 2016; Dimitropoulos et al., 2009). 

Att inte känna sig delaktig i vården 

Föräldrar upplevde att det var svårt att hitta information om sjukdomen. Vissa föräldrar 

ansåg att det var svårt att veta vart de skulle vända sig för att söka hjälp, att kämpa för att 

hitta rätt hjälp samtidigt som de skulle ta hand om sitt mycket sjuka barn ledde till stress. 

Föräldrar upplevde att vårdpersonalen inriktade behandlingen på fel saker, exempelvis att 

vårdpersonalen ville inrikta behandlingen på underliggande problem medan föräldrarna 
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ville fokusera på symptomen och hur barnet ska hantera dem. I dessa fall tyckte föräldrarna 

att behandlingen var ineffektiv (McMaster, Beale, Hillage & Nagy, 2004; Perkins et al., 2004). 

Föräldrar och syskon kände sig uteslutna av vårdpersonalen i vården av sin familjemedlem, 

de kände att de inte blev lyssnade på. I vissa fall upplevde syskon att vårdpersonalen var 

emot deras delaktighet i vården samt att syskonen kände sig bortprioriterade (Jungbauer et 

al., 2016; McMaster & McCann, 2004). Föräldrarna ansåg att behandlingen inte var effektiv 

då vården inte var specifikt inriktad på den enskilde ätstörningen (Winn, Perkins, Murray, 

Murphy & Schmidt, 2004).  

Långa väntetider i vården var ett återkommande dilemma för föräldrar. Särskilt mödrar 

kände att denna period av väntan var svår och känslomässigt jobbig. En mamma beskrev 

situationen: ”After the first meeting it took a long time, 6 months or more, before we saw anyone. It 

took a long, long time and it was the hardest time really, it was, it was hell” (Perkins et al., 2004, s. 

271). 

Det fanns dock några fall där närstående hade positiva upplevelser av vården. Att det fanns 

stödgrupper anordnade av vården var en positiv aspekt enligt de närstående. De kunde få 

tala med varandra om deras upplevelser samt skapa nya kontakter (McCormak & McCann, 

2015; Winn et al., 2004).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I litteraturöversikten inkluderades tolv artiklar av kvalitativ och mixad metod. Tio av 

artiklarna hade kvalitativ metod och två hade mixad metod. I de studierna med mixad 

metod användes endast den kvalitativa delen av resultatet. Då syftet med 

litteraturöversikten var att belysa närståendes upplevelser valdes kvalitativa artiklar att 

inkluderas då kvalitativa studier syftar till att skapa förståelse för en person och dennes 

livssituation. Denna modell hjälper även till att fördjupa förståelsen för det valda fenomenet 

som kan vara erfarenheter, förväntningar och upplevelser (Friberg, 2017, s. 107). 

Tidsbegränsningen för artiklarna valdes att begränsas till tjugo år. Detta då de äldsta 

artiklarna som inkluderats kontra de nyaste visar på lika upplevelser i resultatet. Att 
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använda sig av nyare forskning hade varit önskvärt, dock valdes att ha ett spann på 19 år för 

att tillräckligt med data skulle uppnås. 

Ordet ”Caregivers” användes i en av sökningarna. Ordet användes i sammanhang där en 

närstående tog hand om sitt sjuka syskon eller barn och ordet definierade inte professionella 

vårdgivare, därför bedömdes att det var ett lämpligt sökord för syftet samt en styrka i 

arbetet. ”Parents” och ”Siblings” användes då majoriteten av artiklarna definierade att det 

var dem som var de närstående. 

Majoriteten av sökningarna gjordes i PsycInfo då det var den databasen som gav flest 

relevanta träffar utifrån syftet med litteraturöversikten. Av de artiklar som söktes i Cinahl 

och PubMed fanns majoriteten av artiklarna i båda databaserna men valet blev att använda 

sig av Cinahl. En artikel fanns däremot endast i PubMed.  

Att artiklar med medelhög eller hög kvalitet valdes var på grund av att när 

kvalitetsbedömningen enligt Friberg (2017, s. 187-188) gjordes skapades utrymme för egna 

tolkningar av artiklarnas kvalitet då öppna frågor ställdes. Frågorna svarades genom 

beskrivning av artikelns olika delar.  Genom detta kunde det avgöras om pålitligheten 

påverkades av bristerna i en stor grad. Utifrån detta kunde artikeln bedömas ha hög, 

medelhög eller låg nivå. 

Ett krav för att inkludera en studie i litteraturöversikten var att den skulle vara godkänd av 

etisk nämnd. Detta då studierna hade barn som undersökningspersoner. Barn är en särskilt 

utsatt grupp då de inte alltid har förmågan att kunna ge samtycke (Polit & beck, 2017, s. 149). 

Artiklarna härstammade från länderna Thailand, Storbritannien, USA, Nederländerna, 

Kanada, Sverige, Irland och Australien. Detta visade på en geografisk bredd i resultatet och 

ansågs som en styrka. Attityder kring sjukdomen kunde skilja sig från olika länder, trots 

detta visade resultatet i artiklarna att upplevelser ter sig liknande oavsett land och det 

ansågs därför som överförbart till svensk sjukvård.    

Vid analysprocessen krävdes en lång och noggrann tidsåtgång för att förhindra att 

förförståelse och tolkning skulle påverka det kommande resultatet. Analysprocessen delades 

in i många olika delar för att en egen sammanställning av slutproduktionen skulle nås. 

Närståendes upplevelser färgmarkerades och texten bearbetades och sammanställdes 
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noggrant enligt (Graneheim och Lundman, 2004). Att analysprocessen var noggrann och 

strukturerad sågs som en styrka i arbetet. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes erfarenheter av att leva med 

en familjemedlem som har en ätstörning. I denna litteraturöversikt framkommer det att 

närstående påverkas på många olika sätt av sjukdomen. Majoriteten av studierna beskriver 

en påfrestning på närståendes psykiska välmående. Ett av huvudfynden var att närstående 

upplevde rädsla och oro. Rädsla och oro är vanligt bland närstående till allvarligt sjuka. I 

Herron, Funk och Spencer (2019) beskriver anhöriga till personer med demens hur de 

upplever rädsla och oro till följd av utmaningar i vardagen och oron inför framtiden då 

ovissheten om sjukdomen är stor då det är oklart hur progress av sjukdomen ser ut. Även i 

Herrema, Garland, Osborne, Freeston, Honey och Rodgers (2017) beskriver närstående till 

personer med autism och mentala svårigheter hur känslor av oro är vanligt förekommande 

till följd av de höga nivåerna av stress. 

Att känna oro är en mental process som kan uppkomma av att personer upplever flera 

negativa händelser som till följd kan göra att denne känner att sin framtid är hotad 

(Sassaroli, Bertelli, Decoppi, Crosina, Milos & Ruggiero, 2005). Målet för en sjuksköterska är 

inte att ge tillbaka det som innan sjukdomsförloppet var det normala, utan att göra det 

möjligt för personen att finna acceptans med den nya livssituationen. Genom att skapa 

utrymme för personen att få tala om och uttrycka sina känslor de upplever vid omvälvande 

förändringar kan det leda till att personen hittar nya mål, upplevelser samt meningsfullhet i 

livet (Wiklund-Gustin, 2015, s. 259-260). Detta kan kopplas till den familjefokuserade 

omvårdnaden där närstående inkluderas i vården och ger dem ökad förståelse och 

hanterbarhet vilket resulterar i en minskad oro. Ett exempel på hur sjuksköterskan kan 

inkludera de närstående är att införa hälsostödjande samtal för de närstående, samtalet 

byggs på att erfarenheter hos familjen diskuteras och utrymme för frågor finns. I dessa 

samtal förs diskussioner så att allas förväntningar uppfylls och alla parter får lyssna, berätta 

och reflektera. Detta kan leda till att familjen kan se samband mellan sina föreställningar, 

upplevd problematik och förmåga att hantera situationen. På så sätt kan samtalen leda till 

ökat välbefinnande hos de närstående (Benzein et al., 2015, s. 70).  
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Det andra huvudfyndet i resultatet var känslan av isolering hos de närstående. Isolering 

uppkom till följd av att de närstående upplevde att ätstörningen styrde deras liv. Allt fokus 

hamnade kring den ätstörningsdrabbade och sociala aktiviteter hos de närstående 

bortprioriterades. Det finns liknande fall där närstående till sjuka personer isolerar sig. 

Närstående till personer med intellektuella funktionsnedsättningar, alltså 

utvecklingsstörningar samt närstående till personer med demens upplever också att de 

isolerar sig då de inte har någon annan som kan ta hand om dess sjuke närstående. De 

närstående upplevde att de förlorade sitt sociala liv då all tid gick åt att ta hand om den 

sjuka närstående (Milliken et al., 2018; Pinks, Pinks & Davis, 2017). Att vara isolerad är 

förknippat med ohälsa. Långvarig isolering kan leda till somatiska hälsoproblem samt 

negativ påverkan på den psykiska hälsan. Det finns även forskning som visar att långvarig 

ensamhet kan leda till ökad mortalitet (Leigh-Hunt et al., 2017). Personer kan även isolera sig 

på grund av att de känner sig stigmatiserade. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha 

kunskap om sjukdomen och förstå konsekvenserna av vad den kan leda till för de 

närstående. För att minska stigmatisering kan det vara bra att lära ut kunskap om 

sjukdomen. Exempelvis genom att bjuda in närstående till gruppsamtal där sjuksköterskan 

går igenom sjukdomen och hur livet kan påverkas för den drabbade personen samt 

omgivningen för att ge ökad förståelse (Mostafanejad, 2006). Att medverka till ett ökat socialt 

nätverk ses också som en viktig del i sjuksköterskans arbete för att bryta isolering. Detta 

genom att vara uppmärksam på vilka behov personen har (Sävenstedt, Sandman & 

Zingmark, 2006). Om sjuksköterskan arbetar enligt dessa ovanstående strategier kan det 

kopplas till den familjefokuserade omvårdnaden där man ser familjen som en helhet och ett 

samarbete mellan sjuksköterska och familj är viktigt (Benzein et al., 2015, s. 70). 

Det tredje huvudfyndet i resultatet var att närstående kände sig exkluderade av vården. 

Under vårdtiden upplevde närstående att de blev uteslutna i vårdandet, de blev inte 

lyssnade på och kände sig bortprioriterade. Närstående till cancerpatienter beskrev i en 

studie hur de upplevde bemötandet och stödet från vårdpersonal. Behoven av hjälp och stöd 

var stora hos deltagarna men majoriteten upplevde att de var missnöjda med det stöd och 

den information de erhöll. De upplevde att stödet var inkonsekvent, information felaktig och 

det påverkade deras egen hälsa som följd (Lavalléea, Groganb & Austin, 2019). I en annan 

studie upplevde närstående till cancerpatienter att de var ett hinder för vårdpersonalen, att 
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vårdpersonalen blev irriterad när de ställde frågor och de kände att vårdpersonalen undvek 

dem (Laidsaar-Powell, Butow, Fisher & Juraskova, 2016). 

Att bli exkluderad från vården kan för den drabbade kännas som ett sätt att bli 

bortprioriterad. Det är dock de närståendes rättighet att bli inkluderad i vården. Även om 

sjuksköterskan har kunskap om de närståendes rättigheter är det inte alltid genomförbart att 

inkludera de närstående i vården. Tidsbrist och att patienten inte tillåter delaktighet av sina 

närstående kan var orsaker till detta. För att undvika detta är det viktigt att sjuksköterska 

skapar utrymme för delaktighet genom att skapa en terapeutisk relation till de närstående. 

Detta genom att visa empati för de närståendes känslor och skapa förtroende genom att vara 

ärlig och öppen. Sjuksköterskan ska kunna förmedla tillförlitlighet och uppmuntra de 

närstående att våga uttrycka sina tankar, känslor och rädslor. Det är samtidigt viktigt att 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och inte vara påträngande (Sahlsten, Larsson, 

Lindencrona & Plos, 2005; Sjöblom, Pejlert & Asplund, 2005) Detta kan kopplas till en av 

delarna i den familjefokuserade omvårdnaden, den del som innebär att familjen och 

patienten ses som ett sammanhang. Denna del kallas den familjerelaterade omvårdnaden 

(Benzein et al., 2015, s. 70). 

SLUTSATS 

Att leva som närstående till en person med en ätstörning upplevs vara utmanande och 

medför stora förändringar för de närstående. Ett problemområde är uppkomsten av känslor 

det medför och den känslomässiga påverkan medför att konflikter i familjen uppstår. Att 

som närstående ha ett positivt tänkande är viktigt för att på bästa sätt kunna hantera den 

svåra situationen. Närstående upplever även att de blir exkluderade i vården. Som 

sjuksköterska är det viktigt att se de närstående och hjälpa dem att hantera svåra känslor 

som uppkommer genom att exempelvis bjuda in till hälsofrämjande samtal. Det är också 

viktigt att sjuksköterskan lägger vikt vid att inkludera de närstående i vården genom att 

förmedla tillförlitlighet och uppmuntra de närstående att våga prata med dem.  Det behövs 

mer forskning inom området hur sjuksköterskor ska förhålla sig till närstående till personer 

som är drabbad av en ätstörning.  
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Bilaga 1. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsnin

g 

Antal 

Relevanta 

Träffar 

Urval

*1 

Urval

*2 

Urval 

*3 

Urval

*4 

Antal 

Valda 

Artikel 

PsycInfo 

190917 

MAINSU

BJECT.EX

ACT("Par

ental 

Attitudes

") AND 

MAINSU

BJECT.EX

ACT("Eat

ing 

Disorders

") 

Språk: 

Engelska 

Svenska. 

Publicerings

datum 2000-

2019 

Peer 

reviewed 

34 4 3 2 2 2 McMaster 

et al., 

(2004) 

Cottee-

Lane et al., 

(2004) 

PsycInfo 

190903 

MAINSU

BJECT.EX

ACT("Eat

ing 

Disorders

") AND 

MAINSU

BJECT.EX

ACT("Sib

lings") 

Språk: 

Engelska 

Svenska. 

Publicerings

datum 2000-

2019 

Peer 

reviewed 

45 8 4 3 3 3 Areemit et 

al., (2010) 

Callio & 

Gustafsson 

(2016) 

Jungbauer 

et al., 

(2016) 

 

PsycInfo 

190903 

 

MAINSU

BJECT.EX

ACT("Bul

imia") 

AND 

MAINSU

BJECT.EX

ACT("Car

egivers") 

 

Språk: 

Engelska 

Svenska. 

Publicerings

datum 2000-

2019 
Peer 
reviewed 

13 2 2 2 2 2 Winn et al., 

(2004) 

Perkins et 

al., (2004) 

Cinahl 

190903 
 

(MH 

"Anorexi

a 

Nervosa"

) AND 

(MH 

"Parents") 

Språk: 

Engelska 

Svenska. 

Publicerings

datum 2000-

2019 
Peer 
reviewed 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 4 3 2 2 Dallos & 

Denford 

(2008) 

McCormac

k & 

McCann 

(2015) 
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Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

Relevanta 

Träffar 

Urval 

*1 

Urval 

*2 

Urval 

*3 

Urval 

*4 

Antal 

valda 

Artikel 

Cinahl 

190903 

 

(MH "Parents") 

AND (MH 

"Eating 

Disorders") 

AND experience 

Språk: Engelska 

Svenska. 

Publiceringsdatum 

2000-2019 

Peer reviewd 

 

15 14 5 4 2 1 Svensson et 

al., (2013) 

PubMed 

190903 

("Anorexia 

Nervosa"[Mesh]) 

AND "Sibling 

Relations"[Mesh] 

 

Språk: Engelska 

Svenska. 

Publiceringsdatum 

2000-2019 

9 3 2 1 1 1 Dimitropoulos 

et al., (2009) 

 

190916 Manuell sökning        Rie et al., 

(2006) 

  *Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4:  

Artiklarna kvalitetsgranskades. Antal valda artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MITTUNIVERSITETET  Examensarbete 

       

 

24 

Bilaga 2. 

Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar  

Författare 

Land 

Årtal  

Syfte Typ av 

Studie 

Deltagarantal 

(Bortfall) 

Datainsamling 

och analysmetod 

Huvudresultat Kvalitet 

Areemit, R., 

Katzman, D., 

Pinhas, L., & 

Kaufman, M. 

(2009). 

Thailand. 

Att undersöka 

livskvalitet hos 

syskon till 

ungdomar med 

ätstörning 

Mixad metod 20 syskon och 

17 ungdomar 

med ätstörning 

Gruppintervjuer Syskonen upplevde 

svårigheter i att 

förstå sjukdomen, 

ökade 

familjekonflikter, 

medkänsla och oro 

för sitt sjuka syskon 

samt oro 

 

Hög 

Callio, C., & 

Gustafsson, S-

A. (2016) 

Sverige 

 

Att undersöka 

ungdomars 

erfarenheters av att 

leva med ett syskon 

som lider av en 

ätstörning. 

 

Kvalitativ Fem syskon, tre 

pojkar och två 

flickor 

Intervjuer Ungdomarna var 

oroliga för sina 

syskon och saknade 

information om 

sjukdomen och 

behandlingen 

Hög 

Cottee-Lane., 

D, Pistrang., 

N. & Byant-

Waugh., R. 

(2004) 

Storbritannien 

 

Att undersöka 

erfarenheter hos 

föräldrar till ett 

barn som är i ett 

tidigt stadie av 

anorexia nervosa 

Kvalitativ 11 föräldrar, 7 

mödrar och 4 

fäder 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Det är extremt 

krävande och en 

personlig utmaning 

att ha ett barn med 

anorexia nervosa då 

det tar mycket av 

förälderns tid, 

diskussioner 

uppstår och stora 

livsstilsförändringar 

krävs 

Hög 

Dallos, R., & 

Denford, S. 

(2008).  

Storbritannien 

I fyra familjer där 

en familjemedlem 

har anorexia 

nervosa, undersöka 

känslomässiga 

relationer. 

Kvalitativ Fyra familjer 

med totalt 16 

deltagare. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

individuella och i 

grupp. Tolkande 

fenomenologisk 

analys samt 

diskursanalys 

Familjerna 

upplevde misstro 

och 

kommunikation-

svårigheter i 

familjen 

 

 

Medelhög 
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Författare 

Land  

Årtal 

Syfte Typ av studie Deltagarantal 

(Bortfall) 

Datainsamling 

och analysmetod 

Huvudresultat Kvalitet 

Dimitropoulos, 

G.,  

Klopfer, K., 

Lazar, L.,  

& Schacter, R. 

(2009). Kanada 

 

Erfarenheter och 

utmaningar hos 

syskon till en  

person med 

anorexia nervosa 

Kvalitativ 12 syskon, 3 

bortfall 

12 

semistrukturerade 

kvalitativa 

intervjuer 

Syskonen upplevde 

att de hade en roll 

som medlare i 

familjen, motverka 

konflikter och fick 

ta ett stort ansvar 

för att stötta sitt 

syskon med 

ätstörning 

 

Hög 

Jungbauer, J., 

Heibach., J. & 

Urband., K. 

(2016). USA 

 

Att undersöka 

syskon till en 

person med 

anorexia nervosas 

upplevelser, bördor 

och stödbehov 

Kvalitativ 16 syskon, 12 

systrar och 4 

bröder 

Intervjuer Syskonen beskrev 

hur deras 

vardagsliv 

påverkats av 

syskonets sjukdom 

och hur det 

påverkat 

familjelivet 

Medelhög 

McCormack, 

C., & McCann, 

E., (2015). 

Irland 

Att undersöka 

föräldrars 

perspektiv på att ta 

hand om en 

ungdom med 

anorexia nervosa 

Kvalitativ 10 föräldrar Semistrukturerade 

intervjuer med ett 

kvalitativt 

beskrivande 

tillvägagångssätt  

Föräldrar upplevde 

olika svårigheter 

beroende på hur 

sjukt barnet var 

samt mycket bråk 

och diskussioner 

angående barnets 

ätmönster. 

 

Medelhög 

McMaster, R., 

Beale, B., 

Hillage, S., & 

Nagy, S. 

(2004). 

Australien 

Föräldrars 

erfarenhet av att ha 

ett barn med 

ätstörning samt 

deras samverkan 

med vården 

Kvalitativ  22 föräldrar till 

barn som hade 

eller tidigare 

hade haft en 

ätstörning 

Intervjuer Föräldrar upplevde 

svårigheter att söka 

hjälp och 

information om 

sjukdomen, de 

kände sig uteslutna 

ur vården angående 

deras barn 

 

Medelhög 

Rie, D. L., Van 

Furth, E. F., De 

Koning, A., 

Noordenbos, 

G., & Donker 

(2006). 

Nederländerna 

Undersöka 

familjemedlemmars 

erfarenheter i det 

dagliga livet av att 

leva med en person 

med ätstörning och 

dess relationer 

samt behov av stöd 

Mixad metod 

 

40 närstående 

 

Frågeformulär 

 

Familjerna till 

personer med 

ätstörning upplevde 

en sämre 

livskvalitet än 

kontrollgruppen 

 

Medelhög 
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Författare 

Land  

Årtal 

Syfte Typ av studie Deltagarantal 

(Bortfall) 

Datainsamling 

och analysmetod 

Huvudresultat Kvalitet 

Svensson, E., 

Nilsson, E., 

Levi, R., 

Carballeria 

Suarez, N. 

(2013). Sverige 

Undersöka 

föräldrars 

erfarenheter av att 

ta hand om ett barn 

med ätstörningar 

Kvalitativ 10 föräldrar Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

Föräldrar kände sig 

isolerade då allt 

fokus hamnade på 

sitt sjuka barn, de 

kände även en oro 

för den sjukes 

syskon samt att 

ekonomi och jobb 

påverkades negativt 

  

Hög 

Perkins, S., 

Winn, S., 

Murray, J., 

Murphy, R., & 

Schmidt, U. 

(2004). 

Storbritannien 

Undersöka 

vårdnadshavares 

upplevelse av att ta 

hand om en person 

med bulimia 

nervosa, deras egna 

behov av stöd samt 

upplevelser av 

vården 

Kvalitativ 15 föräldrar och 

5 partners 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Vårdnadshavaren 

upplevde en brist 

på praktiska råd 

och guidning samt 

ett behov av att 

prata med andra 

om sjukdomen 

 

 

 

Medelhög 

Winn, S., 

Perkins, S., 

Murray, J., 

Murphy, R., & 

Schmidt, U. 

(2004). 

Storbritannien 

Undersöka 

vårdnadshavares 

erfarenheter av att 

vårda en person 

med bulimi 

nervosa samt den 

känslomässiga 

inverkan på 

omvårdnaden.  

Kvalitativ 12 

vårdnadshavare 

till personer 

med bulimia 

nervosa 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultatet visade att 

de föräldrar som 

använde sig av 

olika former av 

coping strategier 

hade bättre effekt 

på vårdandet av 

den sjuke.  

Medelhög 
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Bilaga 3 
Tabell 3. Analysprocess  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

When it comes to guilt, 

some parents said 

outright that they 

carried a sense of guilt 

or a feeling that they 

had done something 

wrong (Svensson et al., 

2013) 

Several parents 

expressed concern for 

their child’s progress, 

both in terms of what 

they were missing from 

a developmental 

perspective in the 

present. Further 

emotional frustration 

was evident in the 

interviews 

(McCormack & 

McCann, 2015) 

The child’s disease was 

reported to become the 

parent’s chief priority. 

The ED dictated how 

the parents days had to 

be spent (Svensson et 

al., 2013) 

Negotiation, secrecy 

and lies played a major 

role in family conflicts 

(Areemit et al, 2009) 

 

Most careers employed 

a variety of measures to 

cope with the 

difficulties associated 

with the ED, including 

adopting a positive 

way of thinking 

(Perkins et al., 2004) 

 

The adolescents 

described the 

importance of “having 

friends to talk to” 

(Callio & Gustafsson, 

2016) 

Föräldrar kände skuld 

över att de hade gjort 

något fel.  

 

 

 

Föräldrar kände rädsla, 

frustration och oro för 

deras barns framtid och 

vad de gick miste om. 

 

 

 

 

 

Barnets sjukdom styrde 

över föräldrarnas liv och 

gjorde de isolerade sig. 

 

 

 

Familjekonflikter 

uppstod. 

 

 

Att ha ett positivt sätt att 

se på situationen var ett 

sätt hantera den svåra 

situationen. 

 

 

 

Att ha någon att prata 

med var viktigt. 

 

 

 

Skuld 

 

 

 

 

 

Oro 

 

 

 

 

 

 

 

Isolering 

 

 

 

Familjekonflikter  

 

 

 

Ett positivt 

tankesätt 

underlättade  

 

 

 

Ha någon att 

prata med 

 

 

 

 

Att känna skuld  

Att känna rädsla och oro 

Att isolera sig 

Att konflikter uppstår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att i familjen samarbeta 

och skapa en positiv 

känsla 

 

 

 

Att prata med andra i 

samma situation för att 

få förståelse 

 

 

 

Att det var svårt att leva 

normalt liv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att finna strategier för 

att hantera sin situation 
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Meningsenhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

 

Once help was 

identified and 

utilized, parents felt 

great relief. However, 

even after finding 

help the parents were 

often excluded from 

the treatment regime, 

and thus felt isolated 

and angry (McMaster 

et al., 2004)  

 

Föräldrar kände sig 

exkluderade från 

vården.  

 

Exkluderade från 

vården 

 

 Att inte känna sig 

delaktig i vården 

 

The remaining three 

adolescents expressed  

“ Wishing to be 

involved and 

informed“ (Callio & 

Gustafsson, 2016) 

Närstående kände ett 

behov av att bli 

inkluderade i vården. 

 

   

 

 

 


