
Abstrakt 
Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig sjukdom som påverkar hela 
familjen. Den sjuke är ofta medveten om att hon skadar hela familjen men är 
oförmögen att rätta till det. Då orsaken till AN är okänd finns heller ingen konsensus 
om vilken behandling som är den rätta, men flertalet forskare anser att familjen har 
stor betydelse i behandlingen. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
föräldrars upplevelser av att ha ett barn med AN. Metoden* var en systematisk 
litteraturstudie. Litteratursökning gjordes i databaserna, Pubmed, Chinal och 
PsychInfo. Av funnen litteratur gjordes innehållsanalyser som ledde till 3 teman.  
Resultatet visade att det var mycket krävande att vara förälder till ett barn med AN 
samt att behovet av stöd var stort och föräldrar uttryckte bland annat stor besvikelse 
på hälso- och sjukvårdens bemötande. I brist på stöd och information var det många 
föräldrar som skuldbelade sig själva för barnets sjukdom. Till slut kretsade hela 
familjens liv kring sjukdomen och familjens sociala liv inskränks eller till och med 
upphör. Även syskon påverkades och de påverkade sjukdomen i olika riktningar. Vår 
slutsats är att föräldrar är i stort behov av information och stöd, vilket de idag 
upplever vara brist av. Detta är något som både vårdcentraler och sjukhus måste bli 
bättre på för att främja hälsa för föräldrar med barn med anorexia.  
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Bakgrund 
Att äta hör till de grundläggande delarna i det vardagliga livet (Skårderud, 2007) och 

har förutom att ge kroppen den näring den behöver även kulturell, social och 

psykologisk betydelse. Redan från småbarnsålder kan man ha bestämda åsikter om 

mat. Att vägra äta kan vara ett uttryck för ilska eller så kan det vara en protest mot 

något. Många vuxna oroar sig för att äta fel eller för mycket, varför de bantar och/ 

eller motionerar för hälsans skull och/ eller för att andra ska tycka att de är 

attraktivare. Detta leder i de flesta fall inte till allvarliga hälsoproblem, men hos några 

kan detta ta sig i uttryck som sjukdomen anorexia nervosa (AN) som är en ihållande 

ätstörning som innebär en självsvält som inte är sekundär till annan sjukdom. AN är 

en sjukdom som berör allmänheten och frågor om hur någon kan välja att svälta sig 

själv när det finns tillgång till mat och hur någon kan påstå att hon är tjock trots en 

uppenbar avmagring uppkommer (Clinton & Norring, 2002, s. 13-14, 73). Enligt 

Fäldt (2003 s. 266) har forskare lyft fram att det finns likhet mellan anorexi och 

kroppsbyggande pojkar – då även dessa kan vara kontrollerande gentemot vad de äter 

och ofta vara fixerade vid sina kroppar och kan ibland, liksom anorektiker, lägga 

orimligt mycket pengar och tid på sitt utseende. 

 

Ordet anorexia nervosa kommer från grekiskan och betyder nervös aptitförlust 

(Clinton & Norring, 2002, s.111). Detta kan vara missvisande då många anorektiker 

har kvar sin aptit men inte tillåter sig att tillfredställa detta begär (Arkhem, 2005, 

s.15).  

AN är en sjukdom som drabbar 0.4-3.7 % av befolkningen någon gång under livet 

(Gonzalez, Kohn, Clarke, 2007), men enligt Cullberg (2003, s. 173) har hälften av de 

dödsfall som konstaterats orsakats av anorexi aldrig varit inlagd på psykiatrisk klinik, 

vilket tyder på att den verkliga förekomsten av AN kan vara dubbelt så hög. 

Sjukdomsdebuten är enligt Clinton och Norring (2002, s. 52-53) vanligast i femton till 

arton års ålder, men fall hos personer från nio till sjuttiosju år har rapporterats medan 

Eisler, Simic, Russel och Dare (2007) menar att kvinnor i 15-22 års ålder är den 

största riskgruppen för att utveckla AN. Fäldt (2003, s. 266) lyfter fram att tonåren är 

en tid då vår identitet är påverkbar och bräcklig, vilket kan vara en anledning till att 

ätstörningar är vanligast i tonåren.  
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Orsaken till AN är ofta okänd men ibland kan låg självkänsla, höga krav, stress och 

litet utrymme för egna känslor ligga bakom (Praktisk medicin, 2005 s. 40). Fäldt 

(2003, s. 265-266) skriver att AN är ett psykiskt sjukdomstillstånd och några teorier 

till AN orsaker är medias framläggande av det slanka skönhetsidealet och att flickan, 

som en protest mot att bli vuxen, försöker hålla kvinnligheten borta. Även Clinton och 

Norring (2002, s. 52, 74) lyfter fram att jämfört med det smala kroppsideal som 

föreskrivs i media, personlighetsdrag som perfektionism, tvångsmässighet, extrem 

lydighet och negativ självbild är bantning relativt oviktigt för utvecklandet av AN och 

Folkhälsoinstitutet (URL 1)* skriver att det tycks behöva finnas en biologisk och/eller 

psykisk sårbarhet hos individen för att bantning ska leda till en ätstörning, men att 

ärftliga faktorer, brister i den tidiga personlighetsutvecklingen och västerländska 

kulturella värderingar kan utgöra en grogrund för ätstörningar. 

Motsägande från ovanstående menar Clinton & Norring (2002, s. 73), Af Sandeberg 

och Bengtsson (2005/2006 s. 800), Davidsson & Lillman Ringborg (2001, s. 17) och 

Fäldt, 2003, s. 265) att sjukdomen ofta börjar smygande genom en viljemässig 

bantning. Enligt Af Sandeberg och Bengtsson, (2005/2006, s. 800) börjar denna 

bantning ofta med minskade matportioner, reduktion av fett i maten och ibland 

övergår den sjuke till vegetarisk kost för att gå ner i vikt. Detta leder tillslut till att all 

tid och energi går åt till tankar på mat, vikt och kroppsutseendet. En uttalad skräck för 

att gå upp i vikt utvecklas, viktfixeringen förvärras ofta med sjunkande vikt och trots 

undervikt känner sig den sjuke ständigt överviktig. Måltider förknippas med ångest 

och därför kopplas självkänslan till hur man lyckas kontrollera vikten och sitt ätande. 

Efterhand blir den sjuke alltmer självupptagen, socialt isolerad och tvångsmässig. 

Gemensamma måltider i hemmet eller skolan undviks genom att ljuga om att man 

redan ätit, men tillbringar däremellan gärna tid i köket för att övervaka matlagningen.

Den sjuke blir lätt irriterad om något stör hennes rutiner och Cullberg, (2003, s. 174) 

nämner att de flesta anorektiker är medvetna om att de sårar sin familj, men de inte 

klarar av att överbrygga klyftan mellan andra och sig själv. 

 

AN är en potentiellt allvarlig sjukdom (Praktisk medicin, 2005 s. 40) och ångest, 

koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och depression är vanliga psykiska 

symtom som uppkommer och den låga vikten leder även till somatiska symtom (Af 
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Sandeberg och Bengtsson 2005/2006 s. 800). Idag diagnostiseras ätstörningar 

framförallt enligt två diagnostiska system vilka är WHO:s ICD 10 - system 

(International Classification of diseas) och det amerikanska DSM IV systemet 

(diagnostic and statistical Manual). DSM- systemet har en mer utbredd manual, men 

definierar inte begreppet ätstörning. Det vetenskapliga stödet för den nuvarande 

klassifikationen av ätstörningar är svagt och den kliniska användbarheten är knappt 

befintlig. Att dessa diagnostiska system ändå används beror på tradition att man sedan 

långt tillbaka använt sig av dessa tillvägagångssätt och att en diagnos kan underlätta 

kommunikationen mellan forskare och behandlare samt att det i dagsläget inte finns 

andra alternativ som är vetenskapligt underbyggda. Yngre barn med AN utvecklar 

sällan viktfobi och därför är DSM- systemets diagnosklassificering inte tillämbar på 

denna grupp (Clinton & Norring, 2002, s. 35-36, 111). Ett kriterium för att diagnosen 

AN ska ställas enligt DSM IV är att kroppsvikten ska vara minst 15% mindre än 

förväntat (American Psychiatric Association, 2000, s. 195). Vad gäller detta är det 

viktigt att observera att unga, fortfarande växande människor inte alltid behöver 

förlora vikt för att plötsligt ha en vikt som är mindre än 15% av den förväntade 

(Clinton & Norring, 2002, s, 95-96).  

 

Ringer & Mckinsey Crittenden, (2007) och Kyriacou, Treasure och Schmidt, (2007) 

skriver att det inte råder någon konsensus om vad som är bästa behandling men enligt 

Praktisk Medicin (2005 s. 41) får lätta till medelsvåra fall remiss till barn och 

ungdomspsyk (BUP) där det finns möjlighet till både individuell terapi, familjeterapi, 

beteendeterapi och/ eller kognitiv terapi där den sjuke får hjälp att sätta ord på sina 

känslor och Clinton och Norring, (2002, s. 115,183); Eisler et al. (2007) anser att 

grundstommen i behandlingen för att hjälpa den anorektiske att hantera den ofta 

framprovocerade ångesten är familjeterapi som innefattar både hela familjen, bara 

föräldrarna samt enskilda samtal med den sjuka. Många studier visar att familjeterapi 

resulterar i goda framgångar för anorektiska tonåringar.  

 

Sjuksköterskor borde spela en grundläggande roll i att hjälpa familjer klara 

svårigheter såsom, stressen av att vara maktlös, behovet av utbildning och ge stöd och 

hjälp med behandlingsplanen (McMaster, Beale, Hillege och Nagy, 2004).  De 

professionella måste veta vad de sjuka och de närstående vill ha för hjälp (Halvorsen 

och Heyerdahl, 2007). För att detta ska vara möjligt är det viktigt att se till de 
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anhörigas behov och att de hålls uppdaterade och även får vara involverade i vården 

(McMaster et al. 2004). Att vara förälder innebär svårigheter och utmaningar under 

barnets uppväxt, det innebär också förväntningar från dem själva och andra på att de 

ska vara bra föräldrar. När föräldrar upplever sig själva som otillräckliga känner de 

skuld och misslyckande. Enligt Bloomfield, Kendall, Attarzadeh, Daerneley, 

Edwarsd, Hinshelwood, Lloyd, & Newcombe, (2005) anser föräldrar att en bra 

förälder upplever tillfredställelse då barnet visar glädje, varför de i första hand ska se 

till barnens behov och därmed åsidosätter de sina egna behov. 

 

När en familjemedlem blir sjuk kan de andra medlemmarna av familjen känna att 

deras behov inte har en chans att bli tillfredställda på grund av den stora påfrestning 

det innebär att en närstående blir sjuk. För att som förälder kunna hantera sjukdomen 

är det viktigt att känna till samspelet mellan sjukdom och individ (Kirkevold, 2001, s. 

42, 46-48). I västvärlden behöver föräldrar inte se sina barn svälta på grund av dålig 

tillgång till mat, men ändå finns det de som får se sina barn svälta i AN. Då 

föräldrarna inte kan få svar på varför barnet inte tar emot den mat som bjuds, skapas 

hos dem en osäkerhet och självanklagelser till vad de gjort för fel. Mönstret i en familj 

där en person är anorektiker präglas av insnärjdhet på grund av att 

familjemedlemmarna visar en hög grad av känslighet och överbeskydd mot varandra 

för att skydda, vårda och värna om varandra. Det kan även handla om rigiditet och 

brist på konfliktlösningsförmåga där det anorektiska barnet även är delaktig i 

konflikter som är olösta mellan föräldrarna. Detta leder till att familjemedlemmarna 

drar förutfattade slutsatser om varandras behov och känslor samt att egna behov och 

känslor bagatelliseras och därmed offras den egna autonomin till andras förmån. I 

dessa familjer finns starka känslor av sårbarhet, ångest och oro vilket gör att 

konflikter uppstår även mellan föräldrarna. Genom att skapa nya egna problem kan 

anorektikerna avleda föräldrarna från deras egna problem som kan vara hotande för 

familjens sammanhållning (Clinton, Norring, 2002, s. 80, 111-112). Trots att 

människor i dagens samhälle är mer medvetna om kostens betydelse och innehåll, 

löper vi stor risk att drabbas av stört ätbeteende och viktproblem. Familjers vanor och 

värderingar i förhållande till mat kan ha betydelse för hur barns (främst döttrar) syn på 

sina kroppar utvecklar sig (Glant, 1998 s. 41-43). 
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Vägen till att kunna hjälpa den sjuke går från misstanke till avslöjande. Det är ofta ett 

syskon till den sjuke som blir den förste som förstår att syskonet drabbats av en 

ätstörning. Ibland kan det även vara så att den sjuke anförtror sig till ett syskon och 

tvingar henne att behålla hemligheten om sjukdomen för sig själv. Detta kan göra att 

syskonet blir satt i en situation som innefattar känslor av att vara klämd mellan att 

vara lojal mellan det sjuka syskonet eller sina föräldrar. Konflikter kräver mod för att 

våga stå för sina åsikter och därför avstår många vuxna från att ingripa dels för att de 

är rädda att få bekräftelse på något de egentligen redan vet och dels för att en 

anorektiker ofta reagerar med att visa ilska (Davidsson & Lillman Ringborg, 2001, s. 

32-33, 59-60).  

 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn 

med Anorexia nervosa. 

 

Metod  
Litteraturstudie 

En litteraturstudie har gjorts för att besvara studiens syfte. Detta har gjorts med stöd 

av Forsberg och Wengström (2003, s 26-27) som anser att en systematisk 

litteraturstudie är den mest lämpade metoden för att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa litteratur inom det ämne som är aktuellt. Efter 

kvalitetsbedömning, har alla relevanta artiklar inkluderats i resultatet och artiklar av 

låg kvalitet har uteslutits.   

 

Litteraturundersökning 

Sökning efter relevanta studier har gjorts genom MIMA i databaserna PubMed, 

Cinahl via EBSCO och PsycInfo. I samband med att vi i enlighet med Polit och & 

Beck (2004, s. 103) sett över de utvalda artiklarnas referenslistor för att kolla dess 

relevans till studien, har vi även gjort manuella sökningar utifrån dessa referenslistor.  

 

Begränsningar 

Pubmed: Inga artiklar publicerade tidigare än 1998, och de skulle ha varit inlagda på 

Pubmed senast 1998 samt att artiklarna skulle ha varit skrivna endast på engelska eller 

svenska.  
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Chinail: Artiklarna skulle ha varit publicerade mellan 1998-2008 och skrivna på 

engelska.  

Psychinfo: Artiklarna skulle ha varit publicerade mellan 1998-2008 och skrivna 

endast på engelska samt varit publicerade i tidskrifter.  

 
Tabell över sökträffar. Tabell 1. 
SÖKORD Tid för sökning: 2008 

01 14 
Cinahl 

tid för sökning 
2008 01 15 
Pubmed  

Tid för sökning 
2008 01 15 
PsycInfo 

1.Anorexia nervosa 
1101  2356  2865  

2.Experience 
37273  50472  117141  

3.Parents 
1885 23890 44973 

4.Family 
48453 46908 263125 

1 AND 2 
47 (47) *4 **2 100 (100) *3 145 (145) *1 

1 AND 3 
48 (48) *1 101 (101)*1 **1 124 (124) *2**1 

1 AND 4 
123 (123) *1 325 (325) *2 345 (345) *2 

1 AND 3 AND 2 
4 (4) *1** 1 7 (7)*1 **1 33 (33)*4 **4  

1 AND 4 AND 2 
7 (7) 18 (18) 60 (60) 

( ) lästa titlar- och eller abstrakt 
(*) Artiklar som gick vidare till granskning 
(**) inkluderade artiklar i resultatet 
 

Bearbetning 

Bearbetning av litteratur skedde i enlighet med Hellzen, Johansson & Pejlert (1999, s 

16-17) i följande tre faser.  

 

FAS 1: 1487 titlar och/eller abstrakt lästes igenom i syfte att finna artiklar som 

verkade relevant till studiens syfte. Många av dessa artiklar var dubletter.  

 

FAS 2: Efter att ovanstående titlar och abstrakt gåtts igenom hittades 34 artiklar som 

gick vidare till bearbetning i form av granskning utifrån Hellzén Johansson och 

Pejlert, bilaga 3 (1999, s. 48-49). Av dessa 34 artiklar var 23 från databassökningenen 

fanns 21  tillgänglig i fulltext och 2 fick beställas hem. Övriga 11 var från manuell 

sökning, av dessa 11 fanns 8 tillgängliga i fulltext och övriga 3 beställdes. Båda 
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författarna läste artiklarna för att minska risken för att tolkningar ska ha påverkats av 

egen förförståelse. Översikt av artiklarna finns presenterade i bilaga 1.  

 

FAS 3: Artiklar som överensstämde med studiens syfte och bedömdes vara av hög 

eller medelhögkvalitet (se tabell 2) inkluderades i resultatet. Det resulterade i att 16 

artiklar inkluderades i studiens resultat. 10 av dessa kommer från databas sökningen, 

2 från de beställda och 4 från manuella sökningen. Övriga 18 som exkluderades finns 

redovisade i bilaga 2.  

 
Inklusionskriterier 
 Artiklarna som inkluderades i studien skulle inte ha varit publicerade tidigare än 1998 

och skrivna på engelska eller svenska. De skulle även vara orginalartiklar och 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna skulle behandla ett ämne som är 

relevant för vårt syfte. Vissa artiklar som behandlade ätstörningar utan närmare 

specifikation inkluderades eftersom att mycket unga människor inte kan uppfylla 

DSM-kriterierna för AN.  

 

Exklusionskriterier:

Studier äldre än år 1998, alla artiklar som inte är relevant för vårat syfte. Artiklar som 

ej var skrivna på svenska eller engelska. Även review artiklar ekluderades. 

Även studier av låg kvalitet exkluderades då Forsberg & Wengström (2003, s. 119) 

anser att dessa inte bör ingå i en litteraturstudie.   

 

Klassificering och värdering 

Klassificering och värdering av studierna kommer att göras enligt SBU-rapport 

1999:4 (Hellzén, Pejlert & Johansson., 1999, s. 48-49).  

• Retrospektiv studie: Se tillbaka på hur ett förlopp påverkats under tidens gång.  

• Prospektiv studie (P). En jämförande studie mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. Likhet mellan 

grupperna eftersträvas.  

• Deskriptiv studie (DS) Samband händelseförlopp eller förekomst hos en 

definierad grupp beskrivs, kontrollgrupp saknas.  
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• Kvalitativ studie (K) Med syfte att få fördjupad förståelse för livsvärden som 

upplevelser och erfarenhet hos individer samlas data i form av till exempel, 

observerade beteenden, berättelser eller intervjuer för analys.   
 

Tabell 2  den vetenskapliga kvaliteten kommer att granskas utifrån följande tabell från Hellzén & 

Pejlert, (1999, s. 48-49). 

I= hög II= medel III= låg 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata statistiska metoder. 

 

-

Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma 

statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska metoder (till 

exempel multivariantanalys, fall-

kontrollmetodik etc). Lång uppföljningstid. 

 

-

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder. 

Tabell 2b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kavitet, studier med kvalitativ metod. 

 I= hög II= medel III= låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys är väl beskriven 

och genomförd, resultatet är 

logiskt och begripligt, god 

kommunicerbarhet. 

 

-

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven, 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 

Analys:  

Efter att ha läst de artiklar vi fick fram i vår sökning, sammanställdes de och 

granskades i sin helhet enligt SBU:s granskningsmall (Hellzen & Pejlert, 1999 s.) 

(1999). För att kunna klassificera och identifiera teman och mönster gjordes på ett 

stegvis och systematiskt sätt innehållsanalyser av artiklarna i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2003, s.146). De kom att delas in i grupper som efter ytterligare 

bearbetning och tolkning ledde till följande tre teman: Att känna skuld och skam, 

Frustration av brist på information, stöd från sjukvården och att inte bli tagen på allvar 
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av professionella. Att känna den ständiga frustrationen, stressen och oron som präglar 

familjelivet.     

 
Etisk granskning 
En etisk granskning ska alltid göras när människor ingår i en studie (Polit och Beck, 

2004, s.141).  Eftersom vi har gjort en litteraturstudie kommer vi inte att genomföra 

någon etisk granskning utan har med stöd från Forsberg och Wengström (2003, s.73-

74) kontrollerat att våra inkluderade studier är granskade av en etisk kommitté eller att 

det finns ett etiskt resonemang i studien. Oavsett om artiklarnas resultat som ingår i 

studien stödjer våra åsikter eller inte kommer dessa att redovisas. 

 

Resultat 

16 artiklar inkluderades i studien. Varav tretton var kvalitativa, två var kvantitativa 

och en var både kvalitativ och kvantitativ. 8 artiklar kom ifrån Australien, 4 från 

England, 1 från Sverige, 2 från Canada och 1 från USA. 8 studier var av hög kvalitet 

och 9 studier var av medelhög kvalitet. Utifrån analys av artiklarna identifierades tre 

teman som presenteras nedan. 

 

Att känna skuld och skam 

Artiklar under detta tema behandlar föräldrars känslor av skuld och skam över att 

deras barn blivit sjuka, samt att det skulle vara deras fel, som föräldrar, att de inte sett 

faran tidigare. Känslan av skam kommer från att de inte kan hjälpa sitt barn att bli 

frisk trots sina ansträngningar. De känner också påtryckningar från släkt och 

allmänheten att de inte skulle vara bra föräldrar för att barnet blivit sjukt.  

 

Highet, Thompson och King (2005) har gjort en studie för att identifiera upplevelser 

och påverkan på föräldrar under deras döttrars sjukdomsprocessen. Studien visar att 

det var först när sjukdomen blev allvarligare som föräldrarna accepterade sina 

misstankar om ätstörning. I inlednings fasen av sjukdomen såg de förbi tecknen på 

ätstörning och skyllde på bland annat hormonella förändringar. I efterhand 

skuldbelade sig föräldrarna för att inte tagit tecknen på allvar från början och fruktade 

nu för den påverkan sjukdomen kunde komma ha på både dem själva och den sjuke. 

Den sjuke personens behov av stöd och vård blev det centrala i både föräldrarnas och 

de övriga närståendes liv. Den primära vårdaren (föräldern) kände sig ofta ensam och 
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utelämnad och upplevde även brister i informationen från hälso- sjukvårdens sida 

angående den sjukes behandling. Konsekvenserna av anorexian påverkade familjen 

negativt. 

 

Whitney, Murray, Todd, Whitaker, och Treasures (2005) studie uppmärksammar 

föräldrars syn på sjukdomen och deras upplevelse av att vara vårdare. Föräldrarna 

uttryckte stor frustration över att inte förstå sjukdomen trots deras försök att hitta 

förklaringar. De tog på sig skulden för sjukdomen och kände sig misslyckade för att 

inte kunna hjälpa sitt barn, samt att de inte insett faran tidigare. Alla misslyckade 

försök att hjälpa dottern ledde till att de kände sig misslyckade och värdelösa. 

Föräldrarna kände sig ofta manipulerade då det ställdes enorma krav på dem från 

omgivningen och den sjuka. De uttryckte oro för den svåra ansträngningen som blev 

på familjen och de vågade inte sätta upp några framtidsplaner. I studien framkom 

även att mamman tog på sig mer ansvar, uttryckte mer frustrerande känslor och hade 

svårt att sova. En positiv domän som beskrevs var att papporna visade mer känslor 

mot sin dotter och de uppvisade ett stort behov av att stödja och skydda sin dotter. 

Den övergripande copingstrategin som föräldrarna ansåg sig använda var att tänka 

positiva tankar.   

 

Hoskins och Lam (2001) utförde en studie som syftade till att undersöka hur 

mammors egna förståelse av hur mammarollen i det stora sociala sammanhanget 

påverkas av att ha en dotter med AN. Analysen resulterade i fyra teman: 1) vårdande, 

ansvar, duglighet vid insjuknande av AN, 2) moderliga dysfunktioner i den 

etiologiska historien av ätstörningar, 3) strävan efter perfektionism och 4) att skifta 

perspektiv. Alla mammor skuldbelade sig själva för dotterns sjukdom då de inte 

kunde se några andra kausala samband. Barnets förändrade ätbeteende kommer ofta i 

samband med förändrad personlighet när hon går in i puberteten och därför kunde 

ätstörningen vara obemärkt för föräldrarna under flera månader, vilket gjorde att de 

var oförberedda när anorexian blev uppenbar. I efterhand ansåg mammorna att de 

borde sett förändringen för att kunna förebygga utgången. När anorexian hade brutit 

ut såg mödrarna det som att de hade ansvar för att göra livet så bra som möjligt under 

vilka omständigheter som helst. Allteftersom mammorna fick mer kunskap om 

sjukdomen, blev känslorna mer tilltrasslade och de lade mer skuld på sig själva.  En 

annan anledning till skuldkänslorna var att de kände sig misslyckade som mödrar, då 
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de inte kände sig som den ”perfekta mamman”, som ”visste allt det rätta” och kunde 

möta sin dotters behov. De ansåg att om de bara hade kämpat tillräckligt hårt skulle de 

kunnat få sitt barn att tillfriskna. Mammorna kände sig besvikna över att inte känt sig 

förstådd av hälso- sjukvårds personalen. Det visade sig att de inte fått bli involverade i 

dotterns terapi, men blev hänvisade till att själva gå i terapi, vilket de ansåg ha varit 

till hjälp. En ätstörning representerade en varning mot den roll modern har i frågan om 

tillhandahålla mat. Mammornas emotion drogs mellan vårdandet för dottern och 

vårdande av sig själv genom coping mot sjukdomen.  

 

Cottee-Lane, Pistrang och Bryant-Waugh (2004) undersökte upplevelsen av att vara 

förälder till ett barn som drabbats av Anorexia Nervosa (AN). Studien visar att det är 

enormt krävande att vara förälder till ett barn som drabbats av AN då det vänder upp 

och ner på hela familjesituationen vilket är stressfullt och utmattande. Föräldrarna 

anklagar sig själva och ägnar mycket tid åt att hitta förklaringar och förståelse till vad 

som drabbat deras barn och varför. Den första som föräldrar ofta vänder sig till är 

vårdcentralen, men där uppmärksammar man inte de tidiga tecknen och inser inte 

allvaret i situationen. Det gör att betydande tid för behandling går till spillo. 

Föräldrarna behöver stöd för att orka kämpa, men detta var inte alltid är lätt att finna. 

Att samtala med andra som varit i samma situation var en typ av stöd som uppskattats 

då vårdpersonal, vänner och bekanta inte hade den förståelse som är viktig. Studien 

visar att föräldrar ansåg att specialiserade behandlingskliniker med utbildad personal 

var den bästa hjälpen.  

 

Frustration av brist på information, stöd från sjukvården och att inte bli tagen 

på allvar av professionella. 

Artiklarna under detta tema behandlar föräldrars sökande av information om anorexia, 

stöd och icke stöd från vården och känslor som uppkommer i samband med barnets 

sjukdom. Föräldrar söker information för att försöka förstå sjukdomen som drabbat 

barnet. Den är inte alltid lättillgänglig och föräldrarna känner frustration över att inte 

förstå. De vänder sig först och främst till vårdcentraler för att få hjälp med sitt barn 

men där möts de ofta av nonchalans från läkare och sjuksköterskor som varken tar 

föräldrarna eller barnet på allvar. Att vara sjuk i anorexia för dem som föräldrarna 

mött i vården betyder att barnet måste vara enormt underviktig, vilket är något 
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föräldrarna vill undvika ska hända. Föräldrarna känner frustration över att inte få 

gehör för sin oro men också att inte finna den hjälp och det stöd som de behöver. 

 

McMaster et al.(2004) undersökte föräldrarnas upplevelser av involvering med hälso-

sjukvårdspersonalen i samband med att ha en dotter med en ätstörning.  Trots att 

föräldrarna var högutbildade och tog vara på sin tillgänglighet/skicklighet att hitta 

information som rörde sjukdomen hade de svårt att hitta stöd. Svårigheterna med att 

hitta stöd blev ytterligare en stressfaktor i den redan pressade situation att ha ett 

mycket sjukt barn. De flesta föräldrarna fick sin hjälp ifrån icke statliga 

stödorganisationer som the Eating Disorders Association of NSW och Eating disorder 

Support Network.  Även efter att föräldrarna fått hjälp, kände de sig ofta isolerade och 

arga. Hälsovårdspersonalen som skulle ge information och konsultation sågs av 

föräldrarna som ohjälpsamma och föräldrar rapporterade många negativa interaktioner 

med hälso- sjukvårdspersonalen. Vissa föräldrar ansåg att det var omöjligt att prata 

med doktorn och en sa att vårdpersonalen såg deras barn som ett objekt för psykiatrin. 

De positiva interaktioner som nämndes innefattade situationer när vårdpersonalen inte 

åsidosatt föräldrarna. I interaktionerna blir föräldrarna medvetna om 

sjukvårdspersonalens syn på dem, som föräldrar till deras sjuka barn. Studien visar 

även att föräldrarna är beredda att göra vad som helst för barnets tillfrisknande och 

deras inflytande är viktigt för barnets och familjens hälsa.  

 

Beale, McMaster och Hilleges (2005) studie syftade till att undersöka den resa 

föräldrar har med ett barn drabbat av en ätstörning. Resultatet av analysen 

kännetecknandes av 4 teman: Föräldrarnas resa när de hade ett barn med ätstörningar, 

början av föräldrarnas resa, svårigheterna att finna lämpliga resurser, uppoffringarna 

föräldrarna gjorde för sitt barn, styrkan uttryckt av föräldrar. Att ha ett barn drabbat av 

en ätstörning är en resa, från upptäckten till tillfrisknande. Den första kampen börjar 

med att ta reda på mer om sjukdomen, att söka förståelse, mycket för att hjälpa sitt 

barn men också för sig själva, för att försöka förstå varför det blivit som det blivit. 

Många kände skuld, att det på något vis skulle vara deras fel. Föräldrarna sökte hjälp 

och stöd hos hälso- och sjukvårdspersonal, men blev bemött på ett otillfredsställande 

sätt. Efter mycket kämpande fann de på egen hand istället hjälp på specialiserade 

kliniker, i detta fall The Eating Disorders Association of New Wales och The Eating 

Support Network. Föräldrarna upplevde en lång och påfrestande resa för hela 
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familjen. Dom svävade mellan hopp och förtvivlan. Men trots det var det ändå hoppet 

som aldrig övergav dem, och alla var beslutsam att klara av denna kamp för sitt barn. 

De lärde sig även att de besatt fler styrkor än dom trodde var möjligt. Optimism, 

hopp, att aldrig ge upp, resursfull, beslutsamhet, lojalitet och kärlek var några coping 

strategier föräldrarna använde sig av.  

 

Honey, Boughtwood, Clearke, Halse, Kohn och Madden (2008) undersökte vilket 

stöd föräldrar till tonårsflickor med AN vill ha från hälso- och sjukvårdspersonal 

Resultatet visade att det viktigaste för föräldrarna var att en förbättring av döttrarnas 

psykologiska och fysiologiska välbefinnande. De var nöjda med den professionella 

vård döttrarna fick men önskade även att de själva skulle bli inkluderade i barnets 

behandling, positivt bemötta och få stöd och råd om hur de ska vårda dottern. Stödet 

de ville ha innefattade information om AN och dess effekt på familjen, 

copingstrategier, idéer om varför dottern betedde sig på olika vis, råd om strategier att 

använda hemma, emotionellt och rådgivande stöd, möjlighet att ingå i stödjande 

nätverk med andra föräldrar. 

 

Tierney (2005) studerade föräldrars upplevelse av att ha ett barn som får behandlig för 

anorexia under tonårstiden. Föräldrarna upplevde brister i vården både på allmän- och 

specialist nivå. Alla föräldrar hade någon professionell att vända sig till för att få stöd 

och svar och de flesta föräldrar kände sig nöjda med det bemötande de fått även om 

de saknade feedback från sjukvårdspersonalen vad gäller döttrarnas framsteg i terapin 

vilket gav föräldrarna en känsla av isolering och oklarhet. Endast en förälder angav 

sig för att blivit tagen på allvar när hon sökt hjälp hos allmänvården. Under tiden som 

döttrarna var inlagda, upptog de föräldrarnas tankar och de kände skuld då de bland 

annat inte hade möjlighet att besöka sjukhuset varje dag. Av de föräldrar som deltagit 

i familjeterapi tyckte några det varit ineffektivt och misslyckat medan andra tyckt det 

varit positivt.  

 

Honey och Halse (2006a) studerade vad föräldrar till barn med AN upplevde som 

viktigt för att klara sin situation. Analysen av den insamlade datan visade att 

copingstrategierna föräldrarna använde sig av tog form av 3 teman: Förklarande 

arbete, tankearbete och kapacitetarbete. För att kunna förstå dottern och ha en 

möjlighet att förutspå handlingar försåg sig föräldrar med all tillgänglig information 
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om sjukdomen och dess följder. När barnet låg inne på sjukhus, upplevde föräldrarna 

sig ibland åsidosatta som att inte få ta del av flickans journaler, en mamma berättar:  

I was trying to find out (from nursing staff) how her blood (tests)                         
were going and it was like ”oh, I can`t really say, You`ll have to 
 Ask your daughter. And she of course would tell you some other story 

 
Föräldrarna kände att de misslyckats att anpassa sina tankegångar avseende dottern 

och hennes anorexia för att behålla hjälpfulla känslor och attityder. Detta ansåg 

föräldrarna vara en viktig fråga då de trodde att detta kunde påverka dotterns 

emotioner, beteende och återhämtning. För att minska skuldkänslor försökte 

föräldrarna tänka positiva tankar om sina coping-strategier och om vårdpersonalen. 

Som konsekvens av sjukdomen fick många föräldrar inskränka sitt sociala liv, 

fritidsaktiviteter och arbete/studier. Föräldrarna värderade att ha någon som lyssnade 

och kunde tillkännage den vård de gav till dottern. Några av familjerna gick i 

familjeterapi, där de fått lära sig olika strategier för klara situationen med barnet. De 

flesta föräldrar arbetade sig igenom anorexian tillsammans. 

 

Sharkey (1999) gjorde en studie på föräldrars syn på deras dotters tillfrisknande från 

AN. Studien hade även till syfte att utveckla en teori i tillfrisknandeprocessen. 

Sharkey ställde frågorna : vilken kunnighet, vilka förändringar och kompetenser 

använde sig föräldrarna av för att hjälpa sin dotter att bli frisk från AN. Analysen 

visade att tillfrisknande är en konstant pågående process och därför ändrades i studien 

begreppet tillfrisknande till hålla på att tillfriskna. Utifrån den insamlade datan 

framkom mönster som ledde till behovet av en kärnvariabel, kallad BPSP (basic 

psychosocial process) eller uppvaknande, vilken införlivade 4 faser bennämnda 

reaktionsfas, agerandefas, bibehållande fas och förebyggande fas. BPSP – 

uppvaknandet är återkommande i alla faser och är en process utsträckt över tid. 

Uppvaknandet är den mest intensivafasen för föräldrar. Uppvaknandet innebar i första 

skedet att föräldrar insåg att deras barn var sjukt. Det gick inte längre att blunda för 

det. Reaktionsfasen innebar att föräldrarna började söka information och hjälpte sin 

dotter. De sökte sig till vårdcentraler, medicinsk personal och psykologer, oftast utan 

positivt resultat. Dessutom visade döttrarna motstridighet till att ta emot hjälp, vilket 

ledde till att föräldrarna kände sig frustrerande och hjälplösa. I 

tillförordnandefasen/agerande fasen började när föräldrarna insåg att det varken var 

vikten, maten eller anorexian som var problemet och att familjens egna stöd inte var 
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tillräckligt. Familjen förberedde sig för att tillsammans lägga upp hur problemet 

skulle bemötas och konfrontera döttrarna med resultatet av deras sjukdom ledde till en 

vändpunkt för döttrarna där några ansåg att familjen var ett alternativ till hjälp att bli 

friska, medan andra ansåg att det inte var någon annan än de själva som kunde hjälpa 

dem ur sjukdomen. Konfrontation som strategi innebar ärlighet, formbarhet och lugn 

för att få dottern att släppa på försvarsmekanismer som förnekelse, lögn och skuld. 

Under denna fas hade alla insett att deras sjukdom var som en besatthet som liknade 

ett beroende. Under den bibehållande fasen hjälpte föräldrarna sina döttrar att få 

professionell hjälp och de föreslog att hela familjen eller de individer som behövde 

det skulle söka hjälp. När döttrarna började bli bättre kom Den förebyggande fasen. 

Föräldrarna vill då att folk i allmänhet skulle bli mer uppmärksam på tidiga tecken för 

AN. De ville även att professionell vårdpersonal skulle få mer utbildning inom ämnet. 

Föräldrarna önskade att de skulle tips om hur de skulle kunna stärka sina barns 

självkänsla redan från mödravården, och att barnen tidigt ska lära sig ett kritiskt 

tänkande, och att äta nyttigt för att lättare kunna stå emot media och grupptryck. 

Föräldrarna tyckte att den bästa hjälpen var när de fick prata med någon som vart i 

samma situation. Modellen/teorin kan användas av både föräldrar och specialister i 

deras kamp att tillsammans hjälpa den sjuka att bli frisk från AN.    

 

Carlton och Pyle (2007) har studerat effekterna av ett tvärvetenskapligt utbildnings- 

och stödprogram för föräldrar med barn med (AN). Resultatet visar att föräldrar som 

tagit emot utbildning och ingått i stödgruppen kände sig betydligt mer utbildade om 

behandlingen av ätstörningar än de föräldrar som inte fått detta stöd. De kände sig 

även betydligt mindre exkluderade från deras barns vård än de föräldrar som ej ingått 

i programmet. De föräldrar som inbjudits att delta i programmet kände sig betydligt 

mer förberedda att ta hem sitt barn. Föräldrarna i programmet kände att de hade 

betydligt bättre idéer om hur de skulle kunna hantera matsituationer i hemmet, än de 

som inte deltagit i programmet. 

 

Att känna den ständiga frustrationen, stressen och oron som präglar familjelivet.  

Under detta tema behandlar artiklarna hur anorexia påverkar familjen. 

Anorexia drabbar inte bara en person utan en hel familj. Hela familjesituationen blir 

lidande. Syskonen blir åsidosatta vilket föräldrarna känner frustration över. 
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Föräldrarnas egna sociala liv får sättas åt sidan och all energi går åt till att hjälpa sitt 

barn. De slutar umgås med vänner och undviker andra sociala situationer i oron över 

att lämna barnet ensam. Föräldrar känner en enorm stress och press över att hålla ihop 

familjen i alla lägen. Detta är också något positivt som föräldrarna besitter, då de 

aldrig ger upp, trots att det ibland känns hopplöst.   

 

Gilbert, Shaw och Notar (2000) undersökte de utmaningar föräldrar möts av och de 

förändringar som det innebär för familjen framförallt i relationer när ett barn 

diagnostiseras med en ätstörning, och hur föräldrar klarar av dessa. Att ha ett barn 

med en ätstörning betydde stor förändring inom familjen, relationerna mellan 

familjemedlemmarna ställdes på sitt yttersta. Det uppstod en frustration och oro som 

ledde till att allt kretsade kring sjukdomen. Syskonen blev ledsna och arga över att 

inte få den uppmärksamhet de kräver, familjeaktiviteterna avtog eller upphörde helt. 

Mammorna till dessa döttrar var helt slutkörda och hade ibland ingen egen fritid kvar. 

Det kunde till och med dras till den gräns att mamman och pappan diskuterade 

skilsmässa. Att finna den rätta hjälpen inom sjukvården, var ett måste för föräldrarna, 

men det var inte alltid de fick den hjälp som behövdes av sjukvårdspersonalen och det 

kunde ta lång tid innan deras dotter fick rätt behandling. 

 

Hillige, Beale, och McMaster (2005b) studerade föräldrars upplevelser av 

ätstörningens inverkan på familjelivet. Resultatet visade att inflytandet av 

ätstörningen ibland hade förenat familjemedlemmar och fört dem samman även om 

det vart en svår och krävande process. I andra fall hade familjer splittrats på grund av 

sjukdomen. Bördan av sjukdomen ledde till att föräldrarnas coping-strategier inte 

alltid räckte till då det emotionella trycket blev för starkt. Trycket och frustrationen 

hos föräldrarna, som redan kämpade med barnets sjukdom och skötsel, ökade när folk 

till exempel gav respektlösa kommentarer om barnets kroppsvikt nu i förhållande till 

innan insjuknandet. Detta gav föräldrarna en känsla av att andra inte förstod deras 

problem och försökte därför hålla problemet inom familjen. Detta ledde i sin tur till 

social isolering och därmed brist på socialt stöd. Förlorad arbetsinkomst och övrig 

ekonomisk påverkan i form av exempelvis transportkostnader på grund av sjukdomen 

lyftes fram.  
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I Honey, Clarke, Halse, Kohn och Maddens (2006) studie var syftet är att undersöka 

det inflytande ett syskon till ett barn med (AN) har. Resultatet visar att syskonens 

inflytande på flickor med AN är olika beroende på ålder, bakgrund, erfarenheter och 

relationer. Men alla (även föräldrar) påverkas på olika sätt ibland positivt och ibland 

negativt då syskonen ibland är ett stöd både för den sjuka och för dem själva, men att 

det ibland är jobbigt för föräldrarna då de inte har tid och ork att vara en bra förälder 

till båda två, då även syskonen har rätt till sina egna problem. Det var även jobbigt att 

se relationen mellan syskonen hamna i dålig dager var känslomässigt jobbigt för dem. 

Studien visar även att vårdpersonal som vårdar AN patienter skulle gynna hela 

familjen positivt genom att stödja dem.  

 

Honey och Halse (2006b) har utfört en studie för att ta reda på föräldrars upplevelse 

av hur det är att tillgodose även syskons behov av föräldrars stöd när ett barn är 

drabbat av AN. De flesta föräldrar ansåg att förekomsten av anorexian påverkade 

familjens dagliga liv negativt och de försökte minimera den negativa inverkan på 

syskonen, medan en minoritet inte gjorde det. Att vårda syskonen beskrevs av 

föräldrarna som 1) försöka upprätthålla deras normala aktiviteter och ge lite extra tid, 

vilket ibland innebar en kompromiss mellan behov och viljor från dottern med 

anorexia och hennes syskon. 2) förändringar av rutiner, tillexempel kring måltider, 

hade ägt rum i de flesta familjer. En stor del av vård och tillsyn av döttrarna gick till 

sjukhusbesök som inkräktade på familjelivet. I olika grader försökte föräldrarna 

kompensera detta, framförallt för syskonens skull, bland annat genom att ge möjlighet 

till aktiviteter. Vårdarrollen förknippades även med kärnfamiljen och utnyttjande av 

hjälp från vänner och storfamiljen för att kompensera den extra tid dottern med 

anorexia fick. 3) Föräldrarna oroade sig för att syskonen skulle bli negativt påverkade 

av att vara vittne till det trauma som AN innebar, att de fick mindre tid av föräldrarna 

eller att de skulle känna oro och rädsla angående syskonens hälsa. Många föräldrar 

ansåg att det var nödvändigt att ge stöd av en högre grad till syskonen, än vad som 

normalt skulle ha behövts. Föräldrarna försökte få syskonen att prata om känslor 

bemödade sig att förklara situationen och även hur föräldrarnas eget beteende 

gentemot syskonen påverkades av anorexian 4) föräldrarna försökte även skydda 

syskonen från anorexians fulla inflytande genom att till exempel undanhålla dem 

information om hur allvarlig situationen med syskonet var. 5) Föräldrarna sa ofta att 
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anorexian hade ett inflytande som var emotionellt negativt för syskonen, för att 

kompensera det kunde föräldrarna tillexempel ta syskonen till terapeuter. 

 

Wallin och Kronvall (2002) utförde en prospektiv studie för att ta reda på hur 

familjefunktionen påverkats i familjer där ett barn genom gått behandling för AN. 

Resultatet visade att vid uppföljningen efter två år var cirka 64% återhämtade, cirka 

27% var förbättrade och cirka åtta procent knappast hade blivit bättre. I alla fall var 

det skillnad åt det mer positiva hållet i all observerad data vad gällde social och 

psykisk funktion (som hade främsta uppmärksamheten på tankar kring mat) vid 

behandlingsstarten och vid tiden för uppföljning. Vad gällde familjefunktionen fanns 

skillnader mellan familjer med återhämtade flickor och icke återhämtade i form av att 

de fortfarande sjuka var mer känsliga för yttre påverkan och vad gällde 

sammanhållning (uttryck av känslor, uppmärksamhet, autonomi), anpassningsförmåga 

(själv-försvar, disciplin och kontroll) och Hierarkisk organisation (interna gränser och 

föräldra – barn – förhållande) var den icke återhämtade gruppen mer insnärjda i sig 

själva.

Diskussion  

Metoddiskussion  
Denna litteraturstudie gjordes för att uppmärksamma vad som redan finns framforskat 

inom detta ämne. Polit & Beck (2004 s. 89) skriver att en svaghet med litteraturstudier 

är att egna värderingar kan påverka resultatet varför vi exkluderat review artiklar för 

att undvika risken för ytterligare risk för bias. 

 

Från början var vårt syfte att ta reda på föräldrars upplevelse av att ha ett barn drabbat 

av AN och hur sjuksköterskan kan stödja föräldrar. Vi fann många artiklar som 

behandlade föräldrars upplevelser samt behandlingen av den sjuke, men mycket ringa 

artiklar om hur den närstående kan stödjas. På grund av detta fick vi ändra syftet till 

att helt fokusera på föräldrars upplevelser, vilket visar på att mer forskning inom 

området behövs. 

 

Efter databassökning, manuell sökning, samt att 5 artiklar beställdes hem fann vi 34 

artiklar som gick vidare för bearbetning. Resultatet innefattar 16 av dessa artiklar.  

När vi sökte artiklar använde vi oss av ett systematiskt tillvägagångssätt genom att 
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använda oss av de databaser som finns redovisade i tabell 1. Från början använde vi 

oss av mesch termerna: Nursing, Anorexia Nervosa, communication, attitudes, 

familynursing, men efter att syftet ändrats användes de som finns redovisade i tabell 

1. Sökningarna är begränsade till att finna artiklar skrivna tidigast 1998 och skrivna på 

engelska. För att undvika dubbletter av artiklar gjorde vi först klart sökningarna på 

Chinal, sedan Pubmed och sist Psych info.  

 

Även om de artiklar som är publicerade i tidskrifter alltid är kritiskt granskade, kan 

man inte okritiskt acceptera dess resultat, då de ofta har begränsningar som påverkar 

dess trovärdighet (Polit & Beck, 2004 s. 96). Med vetskap om detta har de artiklar 

som presenteras i denna studies resultat granskats och kvalitetsbedömts utifrån 

bifogad granskningsmall samt kvalitetsbedömts utifrån SBU rapport nr. 4 (Hellzén, 

Pejlert & Johansson., 1999, s. 48-49). Mycket av den litteratur vi funnit kommer från 

samma land och samma författare, vilket kan ses som en skevhet i resultatet även om 

deras fynd stämmer överens med andra länders fynd. Det påvisar att mer forskning 

inom ämnet är önskvärt. Att ha varit två författare som arbetat med studien har varit 

bra eftersom vi kunnat ”bolla” med varann eftersom vi båda har olika erfarenheter om 

ämnet. Erfarenheterna har också gjort oss engagerad i arbetet med att hitta det primära 

inom ämnet för att se vad som är bra och vad som behöver förbättras för föräldrar 

utifrån ett sjukvårdperspektiv. Vi har endast funnit nyare forskning, bara en artikel är 

sen tidigare än 2000-talet vilket kan ses som en styrka i arbetet.  Vi har inte stött på 

några övriga hinder i att finna relevant forskning till denna studies syfte.  

 

Resultatdiskussion 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka föräldrarnas upplevelse av att ha ett 

barn med anorexia nervosa (AN). Utifrån resultatredovisningen framkom en 

sammanställning av de huvudfynd som framkommit under studiens gång. Dessa 

resulterade i tre teman: att känna skuld och skam, frustration av brist på information, 

stöd från sjukvården och att inte bli tagen på allvar av professionella och att känna den 

ständiga frustrationen, stressen och oron som präglar familjelivet.     

 

När ett barn drabbas av anorexia involveras hela familjen. Det är en svårförstålig 

sjukdom och föräldrar skuldbelägger ofta sig själva. De letar förståelse i form av 

information. De upplever en mardröm och familjens normala liv sätts ur spel. 
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Känslorna präglas av frustration, oro, rädsla och stress. Föräldrarna svävar mellan 

hopp och förtvivlan. Behovet av stöd är stort men svårt att finna när föräldrar känner 

att de inte blir tagna på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal .  

 

I resultatet visade det sig att det innebar många starka känslor som var svåra att 

hantera för föräldrar som hade ett barn med AN. Anorexian innebar en stor 

påfrestning som vände uppochner på hela familjesituationen. Denna stora 

förändringen innebär bland annat förändrade rutiner, frustration och oro till den grad 

att relationerna mellan familjemedlemmarna ställs på det yttersta. Familjens sociala 

liv, fritidsaktiviteter, arbete/studier avtog eller upphörde. En mamma uttryckte:  

 

Basically, I stopped doing anything for fun.. I was totally consurned and          
worried about my daughter… my husband and I cancelled a planned short         
trip…we stopped seeing friends för about six months (Gilbert och Shaw 2000). 

Både syskon och föräldrar påverkas men det är olika om det är en negativ eller positiv 

påverkan. Ibland kan syskonen vara till stöd för både föräldrar och den drabbade. 

Syskonen hjälpte ofta till med att ta hem skolarbete, laga mat och såg till att huset var 

städat. Då föräldrarna ofta var rädda att även syskonen skulle drabbas av anorexia, 

försökte de att bibehålla så normala rutiner som var möjligt (Honey et al. 2006). 

Många föräldrar ansåg dock att det är nödvändigt att ge stöd av en högre grad än vad 

vanligtvis skulle behövts till syskonen (Honey och Halse 2006b). Resultatet av vår 

studie kan tolkas som att föräldrarna upplevde sjukdomen som en mardröm och att det 

var frustrerande att inte kunna hjälpa sina barn. Föräldrarna kände en stark oro för 

deras barns liv och deras framtid, de visade även oro för syskonen och var extra 

uppmärksamma på att inte de också skulle drabbas av AN. Mycket energi gick för att 

bibehålla så normala rutiner som möjligt, för att hålla familjen intakt.  

 

Sammanställningen av resultatet visade några viktiga faktorer som har betydelse för 

familjens psykiska hälsa. Dessa innefattade ett enormt behov av information, 

förståelse och behov av stöd för både dem själva, den sjuke och hela familjen. Allt 

detta visade sig vara svårt att finna då bemötandet från vårdpersonal, speciellt då den 

första kontakten med till exempel, vårdcentral innebar stora brister.  
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”Värdeskapande egenskaper är moraliska dygder i den bemärkelse att de är goda 

karaktärsdrag eller karaktärsegenskaper som handlingsberedskap för rätta handlingar”

(Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s. 301). En av dessa dygder är tillit som 

innebär att vårdaren förmedlar förtroende, tillit och hopp till relationen och 

behandlingen. Tilliten innebär en övertygelse och trygghet att det som berättas inte 

kommer att avslöjas för andra (Barbosa da Silva & Ljungquist , 2003, s. 150 ,301-302, 

304). Michelle Ramjan (2003) lyfter fram att det inte räcker att vara duktig i att 

kommunicera verbalt utan AN behöver ses ur olika perspektiv (bland annat kultur, 

socitet biologi, historia, psykologi) för att förstå hur komplex sjukdomen är. Både 

Michelle Ramjan (2003) & McMaster et al. (2004) påpekar att tilliten är något 

fundamentalt för att det ska fungera mellan professionella och närstående.  

 

Det händer att personer med AN vårdas på vanliga sjukhusavdelningar, vilket 

innefattar många interaktioner mellan sjuksköterska-patient och närstående (Ringer 

och McKensey Crittenden, 2007). Under sjuksköterskeutbildningen finns det ingen 

undervisning om AN. Utifrån resultatet sett borde det förslagsvis finnas mer utbilding 

så att sjuksköterskor åtminstone får en viss förståelse för dessa patienter och deras 

närstående. 

 

Det är tydligt att föräldrar är i stort behov av information och stöd, men att detta inte 

finns att tillgå på vanliga vårdcentraler eller sjukhus. Skulle det finnas kunskap om 

detta område, skulle sjukdomen uppmärksammas snabbare och relevant behandling 

skulle kunna sättas in och därmed skulle mycket lidande för både den drabbade och 

familjen kunna undvikas. Om personal inom hälso- och sjukvården inte är menade att 

ha kunskap om denna sjukdom, bör de förslagsvis åtminstone veta till vilka 

organisationer de kan hänvisa de vårdsökande så de får den hjälp som behövs. Detta 

skriver vi med stöd av att det i sjuksköterskans kompetensbeskrivning står bland annat 

att sjuksköterskan ska kunna kommunicera och undervisa/vägleda patienter och 

närstående på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt (URL 3). Då föräldrarna 

önskade sig stöd i form av information om AN, tips och idéer om copingstrategier 

samt emotionellt och rådgivande stöd samt möjlighet att ingå stödjande nätverk med 

andra föräldrar (Honey et al. 2008) anser vi att dessa önskningar inte ligger utanför 

hälso- och sjukvårdens kapacitet och skyldighet att uppfylla. 
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Varje år rapporteras 8-40 nya fall/100 000 kvinnor enligt folkhälsoinstitutet (URL 2) 

och Cullberg (2003, s. 173) anser att det verkliga antalet insjuknande kan vara dubbelt 

så högt, då många sjuka aldrig kommer till vård.  

 

Trots detta har vi under arbetets gång inte funnit några institutionaliserade normer 

kring hur man bemöter varken en person som är sjuk i AN eller dess närstående. Kan 

vi få en ökad förståelse för de närstående, kan vi förhoppningsvis stödja och främja 

hälsa för båda parter.  

 

Carlton och Pyle (2007) som i sin studie utvecklat ett program för föräldrar med barn 

med anorexia, skulle kunna vara ett underlag till en bättre förståelse och bättre grund 

för föräldrarnas stöd i deras kamp mot sjukdomen. Där hittar man de faktorer som är 

av betydelse för föräldrarna, såsom utbildning och stödprogram. De föräldrar som 

ingått i utbildning och stödgrupp kände sig inneha mer kunskap om anorexin och 

behandlingen, de kände sig också betydligt mindre exkluderade från deras barns vård 

och de var även mer förberedda att med sig sitt barn hem.  

 

I Honey och Halse (2006a) identifierades känslor av att vara åsidosatt av vården och 

misslyckande med att anpassa tankegångar för att behålla hjälpfulla känslor och 

attityder. Många av föräldrarna i vår studie upplevde att hälso- sjukvårdsperonalen 

från början inte tog dem och deras problem på allvar och- eller involverade dem i 

dotterns behandling. Ett exempel på detta är att i Tierneys (2005) studie visar sig att 

endast en av 13 föräldrar ansåg sig blivit tagen på allvar då de sökt hjälp hos 

allmänvården. En mamma uttryckte efter att ha träffat en läkare på vårdecntralen och 

försökt få honom att förstå problemet:  

 

You know you`ve got to do something. I don`t want my daughter to die. 
And they (health professionals) said, She`s all right. Its when they get 
to 35 kilos you have to worry. ….Oh …devastation… I don`t want my 
daughter to get to 35 kilos. I want to fix her up now (Beale, et al. 2005). 

 

Föräldrar upplevde det svårt att förstå att dottern var sjuk, det tog lång tid innan de såg 

signalerna som tydde på att dottern var sjuk. När de väl förstod vad som höll på att 

hända kände de sig förvirrade och visste inte vad de skulle göra. Många av de 

föräldrar som ingår i vår studies resultat började själva att söka information om 
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sjukdomen för att få en förståelse för varför deras barn blev alltmer förändrad och inte 

ville äta. Detta är något som kan ses som den första åtgärden efter att man insett att 

barnet var sjukt (Cottee-Lane, Pistrang och Bryant-Waugh 2004; McMaster et al. 

2004; Beale et al. 2005, Hoskins och Lam 2001 och Honey och Halse 2006a). Trots 

sina försök att hitta information var det ändå en stor del av föräldrarna som upplevde 

frustration över att de i alla fall inte kunde förstå sjukdomen (Whitney et al.2005). 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att upplevelsen av att inte förstå sjukdomen 

och att inte få det stöd och den information som behövs leder till att föräldrar 

skuldbelägger sig själva och känner skam för att inte ha lyckats som föräldrar. Honey 

och Halse (2006a) och Cotte Lane, Pistrang och Bryant-Waugh (2004), Whitney et al. 

(2005) skriver att många föräldrar anklagade sig själva och kände skam för att de inte 

hade upptäckt vad som höll på att hända tidigare. Studier visar att det förekom att 

även människor i familjens omgivning klandrade föräldrarna för barnets sjukdom, 

(Whitney et al. (2005), Hillege et al., 2005, Cotte-Lane, Pistrang och Bryant-Waugh 

(2004) med stöd av detta är det inte svårt att förstå att föräldrarna kände sig så dumma 

och värdelösa efter flera misslyckade försök att hjälpa sitt barn, att frustrationen och 

det emotionella trycket blev mycket högt. Detta stöds av Hillege et al., 2005; Gillbert 

et al. 2000; Whitney, et al, (2005). 

 

Det viktigaste för föräldrarna var att finna hjälp till sina barn och eftersom flera 

studier i vårt resultat visar att stödet från vårdcentraler och sjukhus inte var tillräckligt 

och att föräldrarna upplevde att de inte blev tagna på allvar eller involverade i sitt 

barns behandling sökte de hjälp på andra håll. Slutligen fann föräldrar att det bästa var 

professionell hjälp på specialiserade ätstörningskliniker. Cotte-Lane, Pistrang och 

Bryant Waugh (2004) skriver att föräldrarna upplevde det betydelsefullt att få träffa 

andra människor som varit i samma situation själva. Detta får också stöd av Sharkey-

Orgnero (1999) som lyfte fram att ha någon som lyssnade och kunde tillkännage den 

vård de gav till sina barn var högt värderat av föräldrarna.  

 

Honey et al (2008) skriver att föräldrarna var nöjda med den vård döttrarna fick men 

att de själva önskade få vara mer involverade, i den mening att kunna få information 

om sjukdomen, tips och idéer om hur de skulle vårda sin dotter hemma. De kunde 

även tänka sig att ingå i ett stödjande nätverk med andra föräldrar. Med stöd av Honey 
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och Halse (2006a) lyfter vi fram att föräldrarna lärde sig att de besatt fler styrkor än 

de trodde var möjligt. De mest framstående styrkor/coping strategier föräldrarna hade 

var optimism och hopp. 

 

Slustats 

Eftersom behovet av information är så stort hos föräldrar, samt att det i samhället 

finns negativa attityder till sjukdomen borde det förslagsvis, likväl som det finns 

informationsblad om exempelvis hjärt-kärl sjukdomar på vårdcentraler, även finnas 

lättförståliga informationshäften om anorexia, om själva sjukdomen, behandlingen 

och vart man kan vända sig när man upptäcker/misstänker att någon man har i sin 

närhet är drabbad av anorexia. Det borde också finnas klara riktlinjer på vårdcentraler 

och vanliga sjukhus hur anorexia skall hanteras, från tidig upptäckt, till behandling 

och slutligen uppföljning.  Kan inte relevant behandling ges borde information och 

möjlighet att komma till specialiserade kliniker vara prioriterat i dessa riktlinjer,  som 

även bör se hela människan vilket i dessa fall inkluderar hela familjen.  Vidare 

forskning är önskvärt för att ta reda på hur sjukvården kan förbättras både för 

vårdcentraler och sjukhus för att kunna upptäcka och behandla anorexia på ett sätt 

som gynnar alla parter.  

 



Referenslista 
 
Af Sandberg, A-M. och Bengtsson, O. (2005) Läkemedelsboken 2005/2006. Uppsala: 
Almqvist & Wiksell tryckeri AB. 
 
American Psychiatric Association (2000). Mini-D IV. Diagnostiska kriterier enligt 
DSM-IV-TR. Danderyd: Pilgrim Press. 311 sidor. 
 
Arkhem, H. (2005). Jätten i spegeln. Malmö: Richters förlag AB.  
 
Barbosa da Silva, A. & Ljungquist, M. (2003). Vårdetik för ett mångkulturellt 
Sverige. Lund: studentlitteratur. 
 
Beale, B., McMaster, R. och Hillege, S. (2004/2005). Eating disorders: a qualitative 
analysis of the parents´ journey. Contemp Nurse. Vol. 18. nr. 2 s. 124-132. 
 
Bloomfield, L., Kendall, S., Attarzadeh, V., Daerneley, K., Edwarsd, L., 
Hinshelwood, L., Lloyd, P., & Newcombe, T. (2005). A qualitaty studty exploring the 
experiences and views of mothers, health visitors and family support centre workers 
on the challenges and difficulties of parenting. Health and social care in the 
community. Vol. 13 nr. 1 s. 46-55. 
 
Carlton, P. och Pyle, R. (2007). A program for parents of teens with anorexia nervosa 
and eating disorders not otherwise specified. International Journal of psychiatry in 
clinical practice.  Vol. 11 nr. 1 s. 9-15. 
 
Clinton, D., & Norring, C. (2002). Ätstörningar Bakgrund och aktuella 
behandlingsmetoder. 
Falköping: Natur och Kultur.  
 
Cottee-Lane, D., Pistrang, N. och Bryant-Waugh, R. (2004). Childhood onest 
anorexia nervosa: the experience of parents. European eating disorders review. Nr. 
12. s. 169-177 
 
Cullberg, J. (2003) dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
 
Davidsson, B., Lillman Ringborg, C. (2001) Matkampen- om ätstörning i familjen. 
Göteborg: Gothia.  
 
Eisler, I., Simic, M., Russel, G. F.M. och Dare. (2007). A randomised controlled 
treatement trial of two forms of family therapy in adolescent anorexia nervosa: a five-
year follow-up. Journal of child psychology and psychiatry. Vol. 48, nr. 6 s. 552-560. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier.
Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Fäldt, C. (2003). Psykologi. Kristianestad: Gleerups 
 



Gilbert,A.A., Shaw, S.M. och Notar, M.K. (2000). The impact of eating disorders on 
family relationships. Eating disorders. Nr. 8. s. 331-345. 
 
Glant, H. (1998). Sluta svälta! Handbok för dig som kämpar mot anorexi. Stockholm 
: Natur och kultur 

Gonzalez, A., R Kohn, M., D Clarke, S. (2007). Eating disorders in adolecents. 
Australian family physican. Vol. 36, No. 8 s. 614-619. 
 
Halvorsen, I. och Heyerdahl, S. ( 2007) Treatement perseption in adolescent onest 
anorexia nervosa: retrospective views of patients and parents.  International journal of 
eating disorders. Vol 40. nr. 7 s. 629-639. 
 
Hellzén, O., Johanson, A., & Pejlert, A. (1999). Evidensbaserad omvårdnad vid 
behandling av personer med schizofreni. Stockholm: Statens Beredning för medicinsk 
Utvärdering. 
 
Hight, N., Thompson, M. och King, R.M. (2005). The experience of living with a 
person with an eating disorder: the impact on the carers.  Eating disorders the journal 
of treatment and prevention. Vol. 13 nr. 4 s. 327-344. 
 
Hillege, S., Beale, B., och McMaster, R.(2005). Impact of eating disorders on family 
life: individual parents´stories. Journal of clinical nursing. Nr. 15 s. 1016-1022. 
 
Honey, A., Boughtwood, D., Clearke, S., Halse, C., Kohn, M. och Madden, S. (2008). 
Support for parents of children with anorexia: What parents want. Eating disorders 
the journal of treatment & prevention. Vol. 16. nr. 1 s. 40-51. 
 
Honey, A., Clearke, S., Halse, C., Kohn, M. och Madden, S. (2006). The influence of 
siblings on the experience of anorexia nervosa for adolescent girls. Eauropean eating 
disorders review. Nr. 14. s. 315-322.  
 
Honey, A. och Halse, C. (2005). Parents dealing with anorexia nervosa: actions and 
meanings. Eating disorders the journal of treatment & prevention. Vol 13. nr. 4 s. 
353-367. 
 
Honey, A. och Halse, C. (2006a). The specifics of coping: parents of daughters with 
anorexia nervosa. Qualitative health reserarsch. Vol. 16. nr. 5 s. 611-629. 
 
Honey, A. och Halse, C. (2006b). Looking after well siblings of adolescent girls with 
anorexia: an important parental role. Journal compilation. Vol.33 nr. 1 S. 52-58. 
 
Hoskins, M.L. och Lam, E. (2001). The impact of daughters´ eating disorders on 
mothers´sense of self: contextualizing mothering experiences. Canadian journal of 
counselling. Vol. 35 nr. 2 s. 157- 175. 
 

Kirkevold, M. (2001). Familjen I ett hälso och sjukdomsperspektiv. Stockholm: Liber. 



Kyriacou, O., Treasure, J. och Schmidt, U. (2007).Understanding how parents cope 
with living with someone with anorexia nervosa: Modelling the factors that are 
associated with carer distress. 
International Journal of Eatin Disorders. 2007 Vol. 15 nr. 41 s.233-242 
 
McMaster, R., Beale, B., Hillege, S. och  Nagy, S. (2004). The parent experience of 
eating disorders: Interactions with helath professionals. International Journal of 
Mental Health Nursing.  13. S. 67-73. 
 
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2004). Nursing research – Principles and Methods (7th 
ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Praktisk medicin (2005). Uddevalla: three doctors förlag AB. 
 
Ramjan, L.M. (2003). Nurses and the “terapuetic relationship”: caring for adolescent 
with anorexia nervosa. Journal of advavanced nursing. Vol. 45 nr. 5 s. 495-503. 
 
Ringer, F och McKinsey Crittenden, P. (2007). Eating disorders and attachment: the 
effects of hidden family processes on eating disorders. European eating disorders 
review. Nr 15, s. 119-130.    
 
Sharkey-Orgnero, M.I. (1999). Anorexia Nervosa: A qualitative Analysis of 
parents´perspectives on recovery. Eating disorders the journal of treatment & 
prevention. Vol. 7. nr. 2 s. 123-141. 
 
Skårderud, F. (2007). Schame and pride in Anorexia Nervosa: A qualitative 
descriptive Study.  
 
Steinhausen, HC. (2002) The outcome of anorexia nervosa in the 20th centery. 
American journal psychiatry 159: 1284-1293. 
 
Tierney, S. (2005). The treatment of adolescent anorexia nervosa: a qualitative study 
of the views of parents. Eating disorders the journal of treatment & prevention. Vol. 
13 nr. 4 s. 369-379. 
 
Wallin, U. och Kronvall, P. (2002). Anorexia nervosa in teenagers: change in family 
function after therapy, at 2-year follow up. Nordic journal of psychiatry. Vol. 53 nr. 5 
s. 363-369 
 
Whitney, J., Murray, J., Gavan, K., Todd, G., Whitaker, W och Treasure, J. (2005). 
Experience of caring for someoner with anorexia nervosa: qualitative study. British 
journal of psychiatry. Nr 187, s. 444-449. 
 
Elektroniska källor 
(URL 1)  
Folkhälsoinstitutet (2004) 
http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/r200440preventionavatstorningar.pdf
(URL 2) 
Folkhälsoinstitutet 
http://www.fhi.se/templates/Page____3982.aspx



(URL 3) 
Kompetensbeskrivining för legitimerad sjuksköterska. Februari 2005. Tillgänglig på   
 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-
2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf



Bilaga 1 Tabell över inkluderade artiklar.

Författare
Land
År

Titel Studiens syfte Urval/Deltagare Intervention/Design Analysmetod Huvudfynd Studiedesign
Kvalitet

Hight, N.,
Thompson, M.
och King, R.M.
Australien
2005

The experience of
living with a
person with a
eating disorder:
the impact on the
carers

Identifiera
upplevelser och
påverkan på
vårdare under
sjukdoms
processen

Icke
sannorlikhetsurva
l.
Bekvämlighetsur
val
Vårdare till
ätstörda personer
samt 4 övriga
personer som har
anknytan till
dessa.
N=24 bortfall=3

Kvalitativ
Fokusgruppintervjuer
Individuella intervjuer
Beskrivande

NUDIST
thematic
analysis
program

Den sjuke personens
behov av stöd och
vård blev det centrala
i vårdarens liv

K/DS-II

Whitney, J.,
Murray, K. Todd,
G., Whitaker, W.
och Treasure, J.
England
2005

Experience of
caring for
someone with
AN: qualitative
study

Att göra en
detaljerad
undersökning av
föräldrars
uppfattning av
sjukdomen och
föräldrars
upplevelser av
vårdande

Icke sannorlikhets
urval. Avsiktligt
Urval
Föräldrar till
döttrar med
anorexia.
N=40

Kvalitativ.
Grounded Theory.
Jämförande.
Hälften av familjerna
(slumpmässig fördelning
av grupperna.) fick under
under 18 veckor
individuell terapi, och
andra hälften sågs med
andra familjer för en
intensiv 3-dagars
workshop. Sedan skrev
föräldrarna brev om sina
upplevelser av att vara
förälder till ne person

Innehållsjämför
andeande
analys utifrån
Grounded
theory av
breven där
teman togs
fram.
+
Linguistic
Inquiry and
World count (
LIWC;
pennebaker &
Francis, 1999)

Kvinnor tenderar att
bli mer emotionellt
involverade än män
samt att män på ett
positivt sätt kan lyfta
fram hur de kan
känna sig hjälpfulla
gentemot sina döttrar

K-II



med ätstörning.
Hoskins, M.L.
och Lam, E.
England
2001

The impact of
daughters´Eating
disorders on
mother´s sense of
selfe:
Contextualizing
mothering
experiences

Undersöka hur
mammors egna
förståelse av hur
mammarollen
påverkas av att ha
en dotter med AN
i det stora sociala
sammanhanget

Icke
sannorlikhetsurva
l. Avsiktligt urval
N=3

Kvalitativ.
Beskrivande.
Intervjuer.
Fenomenologisk

Latent
innehållsana-
lys

Mammors självkänsla
påverkas negativt av
att ha en dotter med
ätstörning

K- II

Cotte-Lane, D.,
Pistrang, N. och
Bryant-Waugh, R.
England
2004

Childhood onest
Anorexia
nervosa: the
experience of
parents

Undersöka
upplevelsen av att
vara förälder till
ett barn drabbat
av anorexi

Icke
sannorlikhetsurva
l.
Avsiktiligt urval.
Föräldrar till barn
som behandlas
för anorexia
N=25
Bortfall= 14

Kvallitativ.
Fenomenologisk.
Beskrivande.
Semistrukturerade
intervjuer.

Interpretative
Phenomenologi
cal Analysis

Det är enormt
krävande att vara
föräälder till ett barn
drabbat av anorexi.
Vårdcentraler ger
sällan den hjälp
föräldrar söker.
Föräldrars behov av
stöd är stort.

K-I

McMaster, B.,
Hillege, S. och
Nagy, S.
Australien
2004

The parent
experience of
eating disorders:
Interactions with
health
professionals

Beskriva
föräldrarnas
upplevelser av
involvering med
hälso- och
sjukvårdspersonal
en

Icke
sannorlikhetsurva
l.
Bekvämlighetsur
val.
Frivilliga
föräldrar till
anorektiska barn
och föräldrar till
barn som
återhämtat sig
från sjukdomen
N=22

Kvalitativ.
Beskrivande.
Retrospektivt för en del
av föräldrarna.
Intervjuer.

Q.S.R.NUD.IS
T power
version
Revision 4.0

Föräldrarna vill vara
med i behandlingen
och vårdpersonalen
vill ha föräldrarna
med, men ibland
upplever föräldrarna
att de inte blir tagna
på allvar.

K-II

Beale, B.,
McMaster, R. och
Hillege, S.

Eating disorders:
a qualitative
analysis of the

Undersöka den
resa föräldrarna
genomgår då

Icke
sannorlikhesurval
.

Kvalitativ.
Beskrivande.
Ostrukturerade

Q.S.R.NUD.IS
T power
version

Trots alla motgångar
Som sjukdomen
innebar, var

K-I



Australien
2005

parents´journ-ey deras barn är
drabbat av en
ätstörning

Avsiktligt och
bekvämlighetsurv
al.
Frivilliga
föräldrar till barn
var var eller varit
drabbad av en
ätstörning.
N=22

Intervjuer. Revision 4.0 föräldrarna inte
berädda att ge upp
hoppet för sitt barn.

Honey, A.,
Boughtwood, D.,
Clearke, S.,
Halse, C., Kohn,
M. och Madden,
S.
Australien
2008

Support for
parents of
children with
Anorexia: what
parents want

Undersöka vilket
stöd föräldrar till
tonårsflickor vill
ha från hälso-och
sjukvårdspersonal

Icke
sannorlikhetsurva
l.
Bekvämlighetsur
val.
N=27
Bortfall= 3

Kvalitativ
Beskrivande p
ostukturerade
djupintervjuer

Innehållsanalys
.

Föräldrarna vill bli
inkluderade i barnets
behandling och få
stöd om hur de ska
vårda sin dotter samt
bli positivt bemötta

K-I

Tierney, S.
England
2005

The treatment of
adolescent
anorexia nervosa:
A qualitative
study of the view
of parents

Att ta reda på
föräldrars
upplevelse av att
ha ett barn som
får behandling för
anorexia under
tonårstiden

Icke
sannorlikhetsurva
l.
Avsiktligt urval.
Föräldrar till
barns som vart
under behandling
för högst tre år
sedan.
N=13

Kvalitativ
Beskrivande
Retrospektiv
Semistrukturerade
kvalitativa intervjuer

Atlas-Ti Att prata med
föräldrar till barn
med AN kan ge dem
värdefull insyn om
deras behov och
upplevelser av
behandlingen

K-II

Honey, A. och
Halse, C.
Australien
2006a

The specifics of
coping: parents of
daughters with
anorexia nervosa

Vad föräldrar
föräldrar till barn
med AN upplevde
som viktigt för att
klara sin
situationen

Icke sannorlikhets
urval.
Avsiktligt urval.
Föräldrar till barn
som behandlades
för AN.

Kvalitativ.
Beskrivande.
Grounded theory.
Ostrukturerade
djupintervjuer

Constant
comparativ
analysis

Det behövs mer
forskning om vilka
strategier föräldrar
ser som användbara

K-I



N=24
Sharkey-
Orgenero, I.M.
Kanada
1999

Anorexi nervosa:
a qualitative
analysis of
parents´perspectiv
es on recovery

Undersöka
föräldrars syn på
deras dotters
tillfrisknande från
AN och att
utveckla en metod
för
föräldraprocessen
i kampen mot
anorexia, från
upptäckt till
tillfrisknande.

Icke
sannorlikhetsurva
l.
Frivilliga
deltagare.
Barn som haft
ätstötning
Och deras
föräldrar

N=27

Kvalitativ.
semistrukturerade

itervjuer.
Beskrivande/förklarande
Grounded theory.

Constant
comparative
method of
qualitative
aalysis

Tillfrisknandet är en
pågående process och
därför ändrades
”tillfrisknande
till”håller på att
tillfriskna”. Denna
procedur innefattade
4 faser. Allmänhet
och hälso- sjukvårds
peronal behöver
utbildas

K-I

Carlton, P. och
Pyle, R.
USA.
2007

A program for
parents of teens
with anorexia
nervosa and
eating disorder
not otherwise
specified

Utvärdera
effekterna av en
tvärvetenskaplig
utbildning och
stöd program för
föräldrar med
ungdomar
drabbade av AN

Föräldrar till barn
som vårdades på
sjukhus på grund
av komplikationer
av ätstörningen.

N= 117
Bortfall: 35

Kvantitativ.
Case control.
Beskrivande.
Prospektiva fall.
Retrospektiva.
Kontrollgrupper.
Utifrån
fokusgruppsintervju-er
och semistruktourerade
frågeformulärer
tillämpades ”parent
education and support
program”.

Chi- square och
Two- tailed
Student´s t-
testing

Föräldrar som fått
utbildning kände sig
mindre exkludera
från barnets vård och
de var mer beredda
på att ta hem barnet.

DS-II

Gilbert, A.A.,
Shaw, S:M. och
Notar, M.K.
2000
Canada

The impact of
eating disorders
on family
relationschips

Undersöka de
utmaningar
föräldrar möts av
och hur de
förändringar som
de innebär för
familjen
framförallt I

Föräldrar till barn
med ätstörning
N=52

Kvalitativ och kvantitativ
Fråge formulärer Lickert
skala
öppet sluts frågor

ANOVA Familjelivet kretsar
kring sjukdomen
vilket påverkar
familjerelationen
negativt

II



relationer är ett
barn som
diagnostiseras
med en ätstörning
och hur föräldrar
klarar av dessa.

Hillige, S., Beale,
B. och McMaster,
R.
Australien

2005b

Impact of eating
disorders on
family life:
individual
parents´stories

Att se
hur/reflektera
över vilken
inverkan
sjukdomen (AN)
har på familjen,
speciellt
föräldrarna samt
att göra
föräldrarnas röst
hörd för att
ytterligare
utveckla
förståelse utifrån
deras erfarenheter
för bättre kliniskt
ställningstagande.

Icke
sannorlikhets-
urval.
Avsiktligt urval.

Föräldrar till barn
som återhämtat
sig från ätstörning

N=22

Kvalitativ
Beskrivande/utforskande
Individuella semi st-
rukturerade intervjuer

Q.S.R.NUD.IS
T power
version
Revision 4.0

Det föreligger en
enorm press på
föräldrarna och
familjelivet. Det är en
stressfaktor som
förhoppningsvis inte
är kronisk men allt
som oftast blir
långdragen.

K-I

Honey, A.,
Clarke, S., Halse,
C., Kohn, M och
Madden, S.

Australien

2006

The influence of
siblings on the
Experience of
anorexia nervosa
for adolescent
girls

Undersöka vilket
inflytande ett
syskon har till en
person som är
drabbad av AN

Icke
sannorlikhetsurva
l.
Avsiktligt urval.

Ungdomar som
var
diagnostiserade
och behandlades
för AN samt
föräldrar till barn

Kvalitativ
Grounded thery
Utforskande/
Beskrivande
Djup intervjuer

Innehålls
analys av både
föräldrar och
barns
intervjuer. Sen
constant
comparativ
analysis i
enlighet med
grounded
theory

Syskons inflytande
kan vara både positivt
och negativt

K-I



som var
dagnostiserade
och behandlades
för AN
N= 48

approachen

Honey, A. och
Halse, C.
Australien
2006 b

Looking after
well siblings of
adolescent girl
with anorexia: an
important
parental role

Föräldrars
upplevelse av hur
det är att
tillgodose även
syskons behov av
föräldrarnas stöd
med ett barn
drabbat av
anorexia

Icke
sannorlikhetsurva
l. Avsiktligt
urval.

Föräldrar till
anorektiska
flickor
N=24

Kvalitativ
explorativ
Grounded theory
Data samlades tills
mättnad uppnåtts.
Djup- intervjuer

Constant
comparativ
analysis. Enl.
glauser&
Holton 2004)

Föräldrarna ansåg att
det var viktigt att inte
”glömma” övriga
syskon.

K-I

Wallin, U. och
Kronvall, P.
Sverige
2002

Anorexia nervosa
in teenagers:
Change in family
function after
family tharpy, at
2-year follow-up

ta reda på hur
familjefunktionen
påverkats i
familjer där ett
barn genom gått
behandling för
AN.

Ungdomar som
var klara för
utskrivning samt
deras föräldrar.

N=26 familjer
(78?)
Bortfall: 3
familjer (9?)

Kvantitativ
Prospektiv
Uppföljningsstudie
Global Clinical Ratoing
Scale (GCS). denna gav
olika poäng för olika
svar.

Man har
utvärderat
resultaten från
GCS

Förändringar sågs i
familjerna vid
uppföljningen

DS-II
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Benninghoven, D., Tetsch, N., 
Kunzendorf , S. och Jantschek, G. 
2006 
 
Tyskland 

Body image in patients with eating 
disorders and their mothers, and the 
role of family funktioning 

Ej relevant för 
studiens syfte 
 

Eisler, I., Simic, M., Russell, G.F.M. och 
Dare, C. 
2007 
 

England 

A randomised controlled treatment 
trial of two forms of family therapy 
in adolescent anorexia nervosa: a 
five-year follow-up 

ej relevant till 
vår studies syfte 

Folse, N.V. 
 
2007 
 
USA 
 

The family Experience with Eating 
Disorders Scale: Psychometric 
Analysis 

ej relevant för 
vår studies syfte 

Gonzalez, A., Kohn, M. och Clearke, 
S.D. 
 
2007 
 
Australien 

Eating disorders in adolescent För låg 
vetenskaplig 
kvalitet 

Jubb, M. och Shanley, E.  
Australien 
 
2002 

Family involvment: the key to 
opening locked wards and closed 
minds 

Ej relevant för 
vårat syfte. 

King, J. och De Sales Turner 
 
2000 
 
Australien 

Caring for adolescent females with 
anorexia nervosa: registered 
nurses´perspective 

Ej relelevant för 
vår studies syfte 
 

Lock, J. och Gowers, S. 
 
2005 
 
England 

Effective interventions for 
adolescents with anorexia nervosa 

Rewiew 

Nevonen, L., Broberg, A.G., Clinton, D  
och Norring, C. 
 
2003 
 
Sverige 
 

A measure for the assessment of 
eating disorders: Reliability and 
Validity studies of Rating of 
Anorexia and Bulimia interwiew – 
revised version (RAB-R)  

Ej relevant för 
vår studies 
syfte. 



Ramjan, L. M. 
 
Australien 
 
2003 

Nurses and the “thrapuetic 
relatiionshio”: caring for adolescent 
with anorexia nervosa 

Ej relevant för vår 
studies syfte 

Skårderud, F. 
 
2007 
 
Norge 

Shame and Pride in Anorexia 
Nervosa: A Qualitative Descriptive 
Study 

Ej relevant för vår 
studies syfte 

Tan, Hope och Stewart 
 
2003 
 
England 

Anorexia Nervosa and personal 
identity: the accounts of patients and 
their parents 

Ej relevant för vår 
studies syfte 

Tereno, S., Soares, I., Martins, C.,  
Celani, M. och Sampaio, D. 
 
2007 
 
Portugal 

Attachment Styles, Memories of 
Parental Rearing and terapuetic 
Bond: A Study with Eating 
Disodered Patients, Their Parents 
and Therapists 

Ej relevant för vår 
studies syfte. 

Tierney, S.  
 
2008 
 
England 

The individual within a condition: A 
qualitative study of young people´s 
reflections on being treated for 
anorexia nervosa 

Ej relevant för vår 
studies syfte 

Turrell, S.L., Davis, R., Graham, H. 
och Weiss, I. 
 
2005 
 
Kanada 

Adolescents with Anorexia Nervosa: 
Multiple Perspectives of Discharge 
Readiness 

För låg 
vetenskaplig 
kvalitet 
 

Wallin, U. 
 
2004 
 
Sverige 

Ätstörningen och familjen – en 
översikt 

För låg 
kvalitet/Rewiew 

Vialettes, B.,  Samuelian-Massat, 
C.,  Valéro R. och Béliard, S. 

The refusal of treatment in anorexia 
nervosa, an ethical conflict with 

För låg 
vetenskaplig 

Ringer, F och McKinsey Crittenden 
 
2006 
 
USA 

Eating disorders and attachment: the 
effects on eating disorders 

Ej relevant för 
vår studies syfte 

Honey, A., och Halse, C. 
 
Australien 
 
2005 

Parents delaing with anorexia 
nervosa: actions and meanings. 

Icke relevant för 
vårat syfte.    



2005 
 
Frankrike 

three characters: ”the girl, the family 
and the medical profession. 

kvalitet 
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