
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Examensarbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omvårdnad 

Nursing 

 

Anorexia Nervosa 

- ett familjeperspektiv 

 

Johanna Berglund 

Alexandra Lindevall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 

Avdelningen för Hälsovetenskap 

Författare: Johanna Berglund, jobe1127@student.miun.se & Alexandra Lindevall, 

alli1103@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Omvårdnad 

Termin, år: Termin 6, vårterminen 2014 



 

 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som skapar stora svårigheter i familjen. 

Samtidigt är familjen en viktig resurs vid tillfrisknandet, och det är då sjuksköterskans 

uppgift att ge stöd och information. Att ha förståelse för familjens upplevelser är avgörande 

för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa dem att hantera situationen. Syfte: Att belysa 

upplevelsen av anorexia nervosa ur ett familjeperspektiv. Metod: Litteraturöversikt baserad 

på 13 artiklar. Datainsamlingen skedde genom elektronisk och manuell litteratursökning. 

Kvalitetsgranskning utfördes och därefter analyserades artiklarna enligt metod beskriven av 

Friberg (2006b, ss. 110-112). Resultat: Första tiden upplevde familjen kunskapsbrist och 

känslor som förnekelse och skuld. Sjukdomen förändrade vardagslivet och relationerna inom 

familjen. Familjen upplevde utanförskap och uttryckte en besvikelse över hälso- och 

sjukvårdens sätt att hantera situationen. Information, ökad delaktighet samt stöd 

efterfrågades. Diskussion: Vårdpersonalens bemötande präglades ofta av negativa attityder 

och fördomar. Sjuksköterskan bör sträva efter att frigöra sig från fördomar, då dessa enligt 

Travelbee förhindrar möjligheten att se individen. Bättre tillgång till information och ökad 

delaktighet i vården kan förstärka familjemedlemmarnas känsla av sammanhang och 

därmed även bevara deras hälsa. Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskan främjar familjens 

välmående och tar tillvara på deras resurser. Vidare forskning uppmuntras då området är 

viktigt men relativt outforskat.  
 

 

Nyckelord: Anorexia Nervosa, Familj, Litteraturöversikt, Upplevelse, Sjuksköterskor 
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Bakgrund 

I det moderna västerländska samhället har majoriteten av befolkningen god tillgång till mat 

och föräldrar behöver inte låta sina barn gå hungriga. Det finns dock föräldrar som får se 

sina barn svälta, inte på grund av brist på mat utan för att barnen väljer att inte äta. Anorexia 

nervosa är en allvarlig psykisk sjukdom vars inträde i familjen skapar stora svårigheter. 

Tidigare forskning har hävdat att familjen har en avgörande betydelse för insjuknandet, men 

idag utgår allt fler behandlare från att familjens stöd är en viktig resurs vid tillfrisknandet 

(Wallin, 2012, ss. 111-112). 

 

Anorexia Nervosa 

Varje år insjuknar 10-40 unga kvinnor per 100 000 i anorexia nervosa enligt DSM-IV-

kriterierna (Engström, 2012, s. 47). Anorexia nervosa betyder ordagrant “nervös aptitlöshet”. 

Majoriteten av personerna med anorexia nervosa är dock långt ifrån aptitlösa - istället 

bekämpar de sin hunger (Clinton & Norring, 2012a, s. 19). Vid anorexia nervosa undviks 

kaloririk föda och den drabbade motionerar överdrivet mycket i syfte att gå ned i vikt. 

Laxering, urindrivande och aptitdämpande medel samt kräkningar kan förstärka effekten. 

Anorexia nervosa finns i en renodlad form och en bulimisk form, med inslag av både 

självsvält och hetsätning (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 112). 

 

Det främsta symtomet vid anorexia nervosa är viktfobi. Personen med anorexia nervosa har 

en störd kroppsuppfattning och överdriver storleken på sin kropp (Ottosson & Ottosson, 

2007, s. 112). Ångesten och tvångstankarna förvärras i takt med att personen blir smalare. 

Andra psykiska symtom vid anorexia nervosa är sänkt stämningsläge, irritabilitet och social 

tillbakadragenhet (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljanen, 2011, ss. 36-37). Det 

uppkommer även flertalet kroppsliga symtom till följd av avmagringen - menstruationen 

uteblir hos kvinnor, kroppstemperaturen sjunker och en pälsliknande behåring bildas i syfte 

att bevara kroppsvärmen. Andra symtom är förstoppning, trötthet, lågt blodtryck och låg 

hjärtfrekvens. Störningar i elektrolytbalansen kan uppstå, något som i sin tur kan leda till 

livsfarliga rubbningar i hjärtrytmen (Wentz, 2010, ss. 244-245). 

 

Sjukdomen debuterar oftast i åldern 14-19 år (Wentz, 2010, s. 236), men på senare tid har det 
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rapporterats allt fler fall bland yngre barn (Clinton & Norring, 2012b, s. 52). Risken att 

drabbas av anorexia nervosa är tio gånger högre hos flickor än hos pojkar (Wentz, 2010, s. 

239). Förekomsten av anorexia nervosa följer det rådande skönhetsidealet, enligt vilket man 

ska vara smal och vältränad (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 113). Bantning utgör en stor 

riskfaktor. Alla som bantar utvecklar dock inte en ätstörning - för detta krävs en biologisk 

och/eller psykisk sårbarhet hos individen (Swanberg, 2004, s. 15). Orsaken till anorexia 

nervosa anses vara multifaktoriell och involverar psykologiska, biologiska samt 

sociokulturella faktorer (Wentz, 2010, s. 238). I en studie av Wade, Bulik, Neale och Kendler 

(2000) fann man att ärftligheten bland tvillingar för anorexia nervosa var 58 %. 

 

Vid diagnostisering av ätstörningar används framförallt två diagnostiska system - WHO:s 

internationella ICD-10 samt det amerikanska DSM-IV, som har en mer utbredd användning 

inom både klinisk praktik och forskning (Clinton & Norring, 2012c, s. 28). Se bilaga 1 för 

diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002). Behandlingens 

initiala fokus är att normalisera vikten. För att undvika återfall krävs dock även någon form 

av psykoterapi (Wentz, 2010, s. 249), och här har familjeterapi visat sig ha god effekt bland 

tonåringar (Stiles-Shields, Hoste, Doyle & Le Grange, 2012). Behandlingen kan ske på olika 

vårdnivåer beroende på svårighetsgrad - öppenvård, dagvård eller slutenvård. Vid Body 

Mass Index under 13,5 eller hjärtfrekvens under 40 slag per minut bör personen bli inlagd 

(Wentz, 2010, s. 249). Vid svår avmagring kan sondmatning och tvångsvård bli aktuellt. 

Psykofarmaka kan ges vid samtidig depression men har ingen effekt på anorexia nervosa 

(Ottosson & Ottosson, 2007, s. 114). Man har länge ansett att dödligheten vid anorexia 

nervosa är hög, men uppföljningsstudier från det senaste decenniet visar allt lägre dödlighet 

(Wentz, 2010, ss. 251-252). Vid kronisk anorexia nervosa är dödligheten 5-10 % per tio års 

sjukdomsperiod (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljanen, 2011, s. 99).  

 

Familjen 

Det finns flera definitioner på begreppet familj. Whall (1986, refererat i Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2009, s. 72) beskriver familjen som en självdefinierad grupp av individer, som inte 

är förbundna genom blodsband eller lag men som känner sig som en familj. Kirkevold 

(2001a, ss. 23, 32-34; 2001b, s. 54) skriver att familjen är en grupp personer som binds 

samman av strukturella, funktionella och emotionella band, familjen behöver alltså inte vara 
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konstant utan kan förändras över tiden. Familjen är av stor betydelse för individens hälsa 

och sociala förankring. Familjen har också en vårdande funktion och är ofta den som först 

upptäcker en familjemedlems skada eller sjukdom. 

 

När en familjemedlem drabbas av ohälsa påverkas hela familjen. Situationen upplevs som 

svår och de andra familjemedlemmarnas känslor och behov får stå tillbaka för den sjukes. 

Föräldrar till ett sjukt barn känner sig också ofta uteslutna av vårdpersonalen (Kirkevold, 

2001b, ss. 60-61). Att vara förälder till ett barn med psykisk ohälsa förknippas med känslor 

som skuld, skam och konstant oro (Pejlert, 2001). Övriga barn i familjen påverkas också 

starkt av syskonets sjukdom. De känner frustration, ilska, rädsla och framförallt ensamhet. 

Eftersom omgivningen och föräldrarna fokuserar på det sjuka syskonet söker de bekräftelse 

och uppmärksamhet på andra sätt, exempelvis genom att vara extra duktiga i skolan eller 

genom mer destruktiva beteenden (Lukens, Thorning & Lohrer, 2004).  

 

Sjuksköterskan och familjen 

När en familjemedlem drabbas av psykisk ohälsa vill resterande i familjen få information om 

vad familjemedlemmen lider av och de vill att deras kunskaper om den sjuke ska tas tillvara 

på (Gavois, Paulsson & Fridlund, 2006). Vid anorexia nervosa är familjen en viktig resurs 

som kan vara avgörande för behandlingens resultat. Det är viktigt att familjen är delaktig i 

behandlingen och det är då sjuksköterskans uppgift att ge stöd och information (McMaster, 

Beale, Hillege & Nagy, 2004; Paulsson-Karlsson, Nevonen & Engström, 2006).  

 

I den etiska koden för sjuksköterskor står det beskrivet att sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden är “... att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande”. Sjuksköterskan ska förutom att ge omvårdnad till patienten även involvera familjen 

vid behov (International Council of Nurses [ICN], 2007, s. 3). Joyce Travelbee är en 

omvårdnadsforskare som belyser vikten av omvårdnadens mellanmänskliga dimension. 

Hon beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process där sjuksköterskans roll är att 

hjälpa en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av 

sjukdom och lidande, samt att finna mening i dessa upplevelser (Travelbee, 1971, s. 7). De 

viktigaste begreppen i hennes omvårdnadsteori är människan som individ, lidande, mening, 

mänskliga relationer samt kommunikation (Kirkevold, 2000, ss. 131-132).  
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Problemformulering 

Få studier har fokuserat på familjens situation när ett barn drabbas av anorexia nervosa, och 

det är därför av stort intresse att belysa deras upplevelser. Många aspekter av familjelivet 

påverkas av sjukdomen och familjen utgör en viktig resurs vid tillfrisknandet. För att man 

som sjuksköterska ska kunna ge stöd till familjen och hjälpa dem att hantera de svåra 

situationer som uppstår, behöver man ha kunskap om och förståelse för hur familjen 

påverkas när ett barn drabbas av anorexia nervosa. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att belysa upplevelsen av anorexia nervosa ur ett 

familjeperspektiv:  

 Vilka är föräldrarnas och syskonens upplevelser? 

 Vilket stöd från hälso- och sjukvården efterfrågas? 

 

Metod 

Design 

Detta litteraturbaserade examensarbete utformades som en litteraturöversikt. Enligt Friberg 

(2006a, ss. 115-116) syftar litteraturöversikter till att skapa en översikt över befintligt 

forskningsresultat inom ett visst kunskapsområde. En litteraturöversikt kan göras som ett 

fristående arbete eller utgöra en grund för problemformulering inför en kommande studie. 

Litteraturöversikter baseras på ett systematiskt urval av litteratur som kvalitetsgranskas och 

analyseras, och därefter resulterar i en beskrivande översikt av området.  

 

Litteratursökning 

Den elektroniska litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo. 

Utifrån syftet framkom ett antal sökord som omvandlades till MeSH-termer, Headings och 

Thesaurus. Sökorden som användes var Family, Siblings, Parents, Mothers, Fathers, Family 

Relations, Anorexia Nervosa, Support och Experience. Sökorden Family, Siblings, Parents, 

Mothers, Fathers och Family Relations kombinerades med OR för att hitta alla artiklar som  
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berörde familjen och familjerelationer. Olika former av ordet Support användes beroende på 

vilken databas sökningen skedde i. Ordet Experience söktes i fritext då det varken fanns som 

MeSH-term, Heading eller Thesaurus. Med sökordet Experience användes också trunkering, 

vilket enligt Östlundh (2006, s. 58) är ett sätt att möjliggöra sökträffar som innehåller ordets 

alla böjningsformer. En översikt över den elektroniska litteratursökningen redovisas i Tabell 

1. Utöver den elektroniska litteratursökningen gjordes en manuell sökning i granskade 

artiklars referenslistor, vilket resulterade i att ytterligare 5 artiklar gick vidare till granskning. 

En manuell litteratursökning utfördes även i Mittuniversitetets bibliotek. 

 

Tabell 1 

* Trunkering 

Kursiv: fritext 

 

Datum Databas Sökord Antal 

relevanta 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

2014-01-29 PubMed (((("Family"[Mesh]) OR "Siblings"[Mesh]) OR 

"Parents"[Mesh]) OR "Mothers"[Mesh] OR 

"Fathers"[Mesh]) OR "Family 

Relations"[Mesh])))) AND "Anorexia 

Nervosa"[Mesh]) AND experienc* 

77 77 33 8 4 

2014-01-30 PubMed (((("Family"[Mesh]) OR "Siblings"[Mesh]) OR 

"Parents"[Mesh]) OR "Mothers"[Mesh] OR 

"Fathers"[Mesh]) OR "Family 

Relations"[Mesh])))) AND "Anorexia 

Nervosa"[Mesh]) AND "Social 

Support"[Mesh])  

20 20 7 2 1 

2014-01-29 Cinahl (MH “Siblings”) OR (MH “Mothers”) OR 

(MH “Fathers”) OR (MH “Parents”) OR (MH 

“Family”) OR (MH “Family Relations”) AND 

(MH “Anorexia Nervosa”) AND experienc* 

17 17 5 2 2 

2014-01-30 Cinahl (MH “Siblings”) OR (MH “Mothers”) OR 

(MH “Fathers”) OR (MH “Parents”) OR (MH 

“Family”) OR (MH “Family Relations”) AND 

(MH “Anorexia Nervosa”) AND (MH 

“Support, psychosocial”) 

8 8 3 0 0 

2014-01-29 PsycInfo (SU.EXACT("Family") OR 

SU.EXACT("Parents") OR 

SU.EXACT("Siblings") OR 

SU.EXACT("Mothers") OR 

SU.EXACT("Fathers") OR SU.EXACT("Family 

Relations")) AND SU.EXACT("Anorexia 

Nervosa") AND experienc*  

92 92 20 3 2 

2014-01-30 PsycInfo (SU.EXACT("Family") OR 

SU.EXACT("Parents") OR 

SU.EXACT("Siblings") OR 

SU.EXACT("Mothers") OR 

SU.EXACT("Fathers") OR SU.EXACT("Family 

Relations")) AND SU.EXACT("Anorexia 

Nervosa") AND SU.EXACT(“Social Support”) 

10 10 3 0 0 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var följande; artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska 

samt finnas tillgängliga som fulltext via Mittuniversitetets bibliotek. Artiklarna skulle även 

vara originalartiklar som hade blivit referee-granskade och publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. De skulle syfta till att beskriva familjens upplevelser av anorexia nervosa och 

mötet med hälso- och sjukvården, samt vilket stöd som efterfrågades från familjen. 

Begreppet “familj” skulle omfatta nära familjemedlemmar såsom föräldrar, styvföräldrar, 

syskon och styvsyskon. Personen med anorexia nervosa skulle vara ett av barnen i familjen, 

men inga avgränsningar gällande barnets ålder användes. Etiskt resonemang var ytterligare 

ett inklusionskriterium, vilket beskrivs mer utförligt under rubriken Etiska överväganden. 

Exklusionskriterier var anorexia nervosa i samband med graviditet, artiklar utifrån den 

sjukes perspektiv, andra samtidiga sjukdomar samt artiklar som endast behandlade andra 

ätstörningar än anorexia nervosa. 

 

Urval och granskning 

Utifrån sökträffarna lästes först alla artiklars titlar. Dubbletter som förekom i flera databaser 

gick inte vidare till nästa steg i urvalet om de hade inkluderats sedan tidigare. Därefter lästes 

abstrakten till artiklar med titlar som ansågs relevanta för syftet. De abstrakt som ansågs 

relevanta utifrån inklusions- och exklusionskriterierna gick vidare till nästa steg, som var att 

granska artiklarnas vetenskapliga kvalitet. 15 artiklar från den elektroniska 

litteratursökningen och 5 artiklar från den manuella litteratursökningen granskades med 

hjälp av en mall för granskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). Artiklarna bedömdes ha hög, medelhög 

eller låg studiekvalitet utifrån en värdering av artiklarnas syfte, urval, datainsamling, analys 

och resultat. I samband med granskningen kontrollerades även att artiklarnas resultat var 

relevanta för litteraturöversiktens syfte och att de uppfyllde ovan nämnda 

inklusionskriterier. I de fall artiklarna saknade etiskt resonemang kontrollerades istället att 

de aktuella tidskrifterna hade etiska krav för publicering. Om denna information inte 

framgick kontaktades tidskriftens redaktör. Efter granskningen inkluderades totalt 13 

artiklar av medelhög eller hög kvalitet, 9 från den elektroniska litteratursökningen och 4 från 

den manuella litteratursökningen. De övriga artiklarna exkluderades då de inte ansågs 

relevanta, inte uppfyllde inklusionskriterierna alternativt bedömdes ha för låg vetenskaplig 
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kvalitet. Se översiktstabell över inkluderade artiklar (bilaga 2). 

 

Analys  

Dataanalysen utfördes i tre steg med Fribergs analysmodell (2006b, ss. 110-112) som 

utgångspunkt. Det första steget innefattade upprepad läsning av studiernas resultat i syfte 

att skapa en helhetskänsla för innehållet. I nästa steg identifierades resultatens nyckelfynd - 

de mest framträdande delarna i relation till litteraturöversiktens syfte noterades. Artiklarna 

analyserades både enskilt och gemensamt för att nyckelfynden skulle kunna jämföras och 

trovärdigheten därmed säkerställas. I det sista steget identifierades likheter och skillnader 

mellan studiernas resultat utifrån nyckelfynden. Detta utmynnade slutligen i tre 

huvudkategorier och sju underkategorier, se Tabell 2. 

 

Tabell 2 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

Objektivitet eftersträvades under arbetet med att framställa resultatet. Ett neutralt 

förhållningssätt bibehölls genom upprepade diskussioner och eventuella förförståelser 

beaktades vid analysen. Hänsyn togs till att artiklarna i datainsamlingen var skrivna på 

engelska och att det därför fanns viss risk för feltolkning. Enligt Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association [WMA], 2013) ska medicinsk forskning vara underställd etiska 

riktlinjer. Detta innebär att studiedeltagarnas hälsa, integritet, självbestämmande och 

konfidentialitet ska prioriteras före vetenskapliga intressen. Vissa grupper är mer sårbara än 

andra och behöver därför särskilt skydd. Denna litteraturöversikt berör barn med psykisk 

ohälsa, en på många sätt sårbar grupp, och med hänsyn till detta var målet att endast 

inkludera artiklar som hade ett tydligt etiskt resonemang. Om etiskt resonemang saknades, 

men artiklarna i övrigt bedömdes vara av medelhög eller hög kvalitet, inkluderades de om 

de aktuella tidskrifterna hade etiska krav för publicering. 

Första tiden 

 

 

Att leva med sjukdomen inom familjen Mötet med hälso- och sjukvården 

Bristande kunskap Vardagslivet Familjens erfarenheter 

Förnekelse och skuld Relationer Familjens behov 

 

 

Utanförskap 
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Resultat 

I resultatet presenteras en sammanställning av 13 studier; 12 studier med kvalitativ design 

och en studie med mixad design. Studierna är utförda i Australien, England och Kanada. 

Mödrar och systrar är överrepresenterade bland deltagarna, och majoriteten av barnen med 

anorexia nervosa är flickor. 

 

Första tiden 

Bristande kunskap 

För många föräldrar var det en lång process att inse att deras barn led av en ätstörning 

(Cottee-Lane, Pistrang & Bryant-Waugh, 2004; Highet, Thompson & King, 2005). Den initiala 

viktminskningen och förändringarna i barnets beteende relaterades till den normala 

tonårsutvecklingen och förknippades oftast inte med anorexia nervosa (Cottee-Lane et al., 

2004; Highet et al., 2005; Hoskins & Lam, 2001; Thomson et al., 2014). Enligt Thomson et al. 

(2014) såg vissa föräldrar viktnedgången som något positivt och majoriteten trodde att 

beteendeförändringarna var en övergående fas. Först när de upptäckte hur otroligt strikta 

barnen var när det gällde kosten började de misstänka en ätstörning. Detta framgår även i en 

studie av Highet et al. (2005), där föräldrarna beskrev hur deras oro blev starkare 

allteftersom tecknen blev tydligare. När familjerna började misstänka en ätstörning ville de 

först och främst hitta bevis som kunde bekräfta deras misstankar, innan de konfronterade 

barnet. Enligt Thomson et al. (2014) ansåg föräldrarna också att det var viktigt att ha 

tillräckligt mycket bevis innan de sökte professionell hjälp, eftersom de trodde att barnet 

måste ha en allvarlig ätstörning för att få behandling.  

 

Föräldrarna kände sig förvirrade när de insåg att deras barn led av en ätstörning. De visste 

inte hur de skulle bete sig och oavsett vad de gjorde för att hjälpa barnet blev det fel. De 

förstod inte att ätstörningen även innefattade emotionella problem och trodde att barnet bara 

kunde bestämma sig för att bli friskt (Gilbert, Shaw & Notar, 2000). Många föräldrar uppgav 

att de hade för lite kunskap om ätstörningar i ett tidigt skede och de uttryckte en stark 

önskan om att förstå sjukdomen (Cottee-Lane et al., 2004). Familjerna ville hitta en förklaring 

till barnets förändrade beteende, de funderade mycket på orsaken och vilka faktorer som 

påverkade sjukdomens uppkomst (Cottee-Lane et al., 2004; Highet et al., 2005; Whitney et al., 
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2005). Föräldrarna försökte hitta så mycket information om anorexia nervosa som möjligt, 

exempelvis genom att läsa böcker och söka på internet (Cottee-Lane et al., 2004; Honey & 

Halse, 2006a; McMaster et al., 2004; Thomson et al., 2014). I deras försök att fördjupa sina 

kunskaper vände de sig även till olika organisationer och pratade med andra människor som 

hade erfarenhet av anorexia nervosa (Cottee-Lane et al., 2004). Dessutom konsulterades 

familjeläkare, skolkuratorer och övrig vårdpersonal (Honey & Halse, 2006a; McMaster et al., 

2004). 

 

Förnekelse och skuld 

När föräldrarna insåg att deras barn hade en ätstörning undvek de att använda termen 

“anorexia”, eftersom det gjorde att problemet kändes mer verkligt och skrämmande. Många 

beskrev en första tid av förnekelse och de tyckte att det var svårt att härleda problemen till 

en psykisk sjukdom (Thomson et al., 2014). Enligt Dimitropoulos, Klopfer, Lazar och 

Schacter (2009) upplevde syskon till barn med anorexia nervosa att föräldrarna förnekade 

både sjukdomens existens och dess allvarlighetsgrad.  

 

Föräldrarna ansåg att de borde ha uppmärksammat barnets ätstörning tidigare och de kände 

skuld för att de inte hade kunnat förhindra dess uppkomst (Cottee-Lane et al., 2004; Highet 

et al., 2005; Hoskins & Lam, 2001; Whitney et al., 2005). Majoriteten av föräldrarna klandrade 

sig själva för barnets sjukdom (Highet et al., 2005; Honey & Halse, 2006a; Hoskins & Lam, 

2001; Whitney et al., 2005). De hade också skuldkänslor eftersom en tidigare upptäckt kunde 

ha resulterat i snabbare åtgärder (Cottee-Lane et al., 2004; Whitney et al., 2005). Enligt 

Hoskins och Lam (2001) upplevde mammor till barn med anorexia nervosa att de hade 

misslyckats som föräldrar, och deras skuldkänslor förstärktes i takt med att deras kunskaper 

om sjukdomen fördjupades.   

 

Att leva med sjukdomen inom familjen 

Vardagslivet 

Anorexia nervosa utgjorde en central del av familjernas liv och de kände sig styrda och 

manipulerade av sjukdomen (Dimitropoulos et al., 2009; Gilbert et al., 2000; Highet et al., 

2005; Whitney et al., 2005). Föräldrarna såg situationen som överväldigande, de såg inget ljus 
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i slutet av tunneln och uppgav att det var som att leva i en mardröm. Livet kretsade ofta 

kring försök att få det sjuka barnet att äta. Måltiderna upplevdes som extremt stressande, de 

var utdragna och lämnade familjen utmattad (Cottee-Lane et al., 2004). Familjemedlemmarna 

var tvungna att anpassa sig efter det sjuka barnet som ville ha kontroll över omgivningen 

och olika situationer. All energi gick åt till att ta hand om det sjuka barnet - vissa föräldrar 

hade sagt upp sig från sina arbeten och de saknade egentid (Highet et al., 2005). Familjerna 

hade svårt att planera inför framtiden och de var tvungna att avboka resor och andra 

aktiviteter (Highet et al., 2005; Whitney et al., 2005).  

 

Föräldrarna försökte upprätthålla någon slags normalitet i familjelivet för syskonens skull. 

Äldre syskon uppmuntrades till att fullfölja sina egna mål istället för att låta livet kretsa 

kring det sjuka syskonet. Föräldrarna hittade på aktiviteter med syskonen, 

uppmärksammade deras bekymmer och uppmuntrade dem att tala om sina känslor och 

upplevelser. Det var viktigt för föräldrarna att förklara olika situationer som syskonen kunde 

uppleva som förvirrande. Samtidigt försökte de skydda syskonen genom att undanhålla 

information och undvika konflikter i deras närvaro. Trots alla dessa försök uppgav de att 

ätstörningen hade en negativ inverkan på syskonen. Föräldrarna var uppmärksamma på 

tecken på psykisk ohälsa hos syskonen, såsom tillbakadragande, ätproblem, försämrade 

prestationer i skolan samt depression (Honey & Halse, 2006b).  

 

Syskon uppgav att de kände sig ignorerade av föräldrarna när de ville tala om sjukdomen 

och att deras oro inte togs på allvar. Detta ledde till att syskonen undvek familjen och avstod 

från att diskutera sjukdomen med föräldrarna. Många ansåg att föräldrarna omedvetet 

uppmuntrade ätstörningen, till exempel genom att köpa lågkaloriprodukter och låta det 

sjuka syskonet kontrollera matlagningen. Syskonen ansträngde sig för att inte se det sjuka 

syskonet som enbart en sjukdom och de försökte leva sina liv så normalt som möjligt, dock 

fick de skuldkänslor när de prioriterade sig själva (Dimitropoulos et al., 2009). Enligt Gilbert 

et al. (2000) upplevde syskonen bitterhet över det förändrade familjelivet och det faktum att 

det sjuka syskonet fick mer uppmärksamhet.  

 

När ätstörningen förvärrades ökade familjens oro (Highet et al., 2005), dels för barnets hälsa 

men också för att det missade en stor del av det sociala livet (Cottee-Lane et al., 2004). 
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Föräldrarna kände sig maktlösa i sina försök att kontrollera situationen och de upplevde att 

alla deras ansträngningar var förgäves (Cottee-Lane et al., 2004; Thomson et al., 2014; 

Whitney et al., 2005). Det faktum att de inte kunde nå fram till det sjuka barnet beskrevs som 

frustrerande (Cottee-Lane et al., 2004). Den emotionella påfrestningen som föräldrarna 

utsattes för ledde till att de slutligen kände att de inte kunde hantera situationen. 

Föräldrarna berättade om nervösa sammanbrott, och om känslor som ilska och smärta 

(Hillege, Beale & McMaster, 2006). Föräldrarna var känslomässigt utmattade (Gilbert et al., 

2000). De kände sig otillräckliga och beskrev känslor som rädsla, sorg och skuld. De led av 

sömnproblem och kände hopplöshet inför framtiden (Whitney et al., 2005). Syskonen 

upplevde känslor som ångest, rädsla, ilska, avståndstagande, sorg, maktlöshet, hjälplöshet 

och frustration (Dimitropoulos et al., 2009; Highet et al., 2005). Syskonen led även av fysiska 

besvär till följd av den emotionella påfrestningen, såsom infektioner samt sömn- och 

ätproblem (Dimitropoulos et al., 2009). Familjerna upplevde tillfrisknandet som en intensiv 

och utdragen process - deras känslor av hopplöshet och maktlöshet ökade ju längre tiden 

gick (Highet et al., 2005).  

 

Relationer 

Ätstörningen förde antingen familjemedlemmarna närmare varandra eller ledde till 

splittringar (Thomson et al., 2014). Hos vissa familjer medförde sjukdomen försämrade 

relationer, med konflikter mellan familjemedlemmarna och en påfrestande atmosfär i 

hemmet (Dallos & Denford, 2008; Dimitropoulos et al., 2009; Thomson et al., 2014; Whitney 

et al., 2005). Äktenskapet påverkades ofta negativt och en del föräldrar uppgav att de hade 

otillfredsställande förhållanden (Dallos & Denford, 2008). Några föräldrar ansåg dock att 

deras relation i stället hade blivit starkare, särskilt tack vare familjerådgivning (Gilbert et al., 

2000). Många föräldrar beskrev deras förändrade relation till det sjuka barnet som ett stort 

problem. Förändringarna kunde handla om minskad tillit, och rädslan för att göra barnet 

upprört ledde till spända relationer. Föräldrarna visste inte hur de skulle bemöta sitt barn - 

de var oroliga, rädda och arga (Gilbert et al., 2000). Det var svårt att hantera det sjuka barnets 

beteende och samtidigt ha en god relation (Cottee-Lane et al., 2004; Highet et al., 2005).  

 

Inom familjerna fanns olika uppfattningar om hur man skulle bemöta det sjuka barnet 
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(Highet et al., 2005). Syskonen uppgav att de familjemedlemmar som hade liknande 

uppfattningar kom varandra närmare, medan de som hade olika åsikter fick sämre 

relationer. Syskonen ansåg sig ha en närmare relation än föräldrarna till det sjuka syskonet. 

De tog ofta på sig rollen som beskyddare eller vårdare och såg sig själva som medlare mellan 

föräldrarna och det sjuka syskonet. Dock blev relationen ansträngd när föräldrarna hade 

olika förväntningar på syskonen och behandlade dem orättvist (Dimitropoulos et al., 2009).  

 

Utanförskap 

Föräldrarna blev tvungna att genomföra stora livsförändringar, bland annat när det gällde 

sociala aktiviteter som de ofta avstod från (Cottee-Lane et al., 2004). Flertalet föräldrar 

uppgav att en anledning till detta var att de var rädda för att lämna det sjuka barnet ensamt. 

Särskilt matrelaterade familjeaktiviteter undveks, såsom att besöka restauranger (Gilbert et 

al., 2000). Familjen fick mindre inbjudningar hem till vänner och släktingar, och besökare 

kände sig obekväma i det sjuka barnets närhet (Highet et al., 2005). Föräldrarna uttryckte 

frustration över omgivningens bristande förståelse. Vänner och släktingar försökte ge stöd, 

men föräldrarna upplevde att de inte riktigt förstod vad familjen gick igenom (Whitney et 

al., 2005). Familjemedlemmarnas ångest blev värre när de möttes av en oförstående 

omgivning, de kände sig ensamma och föräldrarna upplevde att många lade skulden på dem 

(Highet et al., 2005). Tanklösa kommentarer från släkt och vänner och beröm för hur bra det 

sjuka barnet såg ut efter viktnedgången ökade pressen på föräldrarna. Därför försökte de 

hålla problemet inom familjen istället, och bristen på stöd ledde till social isolering (Hillege 

et al., 2006). Familjen upplevde att det fanns stigmatisering kring sjukdomen och att bekanta 

undvek att prata om barnets svårigheter (Highet et al., 2005; Thomson et al., 2014, Whitney et 

al., 2005). Föräldrarna upplevde också att människor i deras närhet inte hade så mycket 

sympati då anorexia nervosa ansågs vara en självförvållad sjukdom (Thomson et al., 2014).  

 

Mötet med hälso- och sjukvården 

Familjens erfarenheter 

Hälso- och sjukvården misslyckades ofta med att upptäcka ätstörningen vid ett tidigt 

stadium och symtomen bortförklarades med andra orsaker. Föräldrarna var besvikna över 

sjukvårdens sätt att hantera situationen och upplevde att deras oro inte togs på allvar. 
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Sjukvårdens bristande uppmärksamhet ledde till att föräldrarna kände sig kränkta, särskilt 

då det resulterade i fördröjd behandling (Cottee-Lane et al., 2004; Highet et al., 2005; 

Thomson et al., 2014). Föräldrarna upplevde att informationen de fick från hälso- och 

sjukvården ofta var motstridig. Vårdpersonalen hade olika uppfattning om vad föräldrarna 

borde och inte borde göra. Föräldrarna kände sig hjälplösa och frustrerade när de inte fick 

några tydliga riktlinjer (Gilbert et al., 2000). Frustrationen förvärrades ytterligare när de blev 

exkluderade ur barnets behandling. Föräldrarna upplevde att de inte fick tillräcklig 

information om vare sig sjukdomen eller olika behandlingsalternativ (Highet et al., 2005; 

Hillege et al., 2006; Honey et al., 2007; McMaster et al., 2004). Syskonens oro ökade när det 

sjuka syskonet lades in på sjukhus, eftersom de upplevde att ingen förstod att de också ville 

vara delaktiga i vården (Dimitropoulos et al., 2009). När föräldrarna kom med förslag på 

förändringar i behandlingen möttes de ofta av irritation. Trots att föräldrarna inte fick någon 

information förväntades de ändå kunna ta hand om barnet själva efter utskrivningen 

(McMaster et al., 2004). 

 

Familjerna upplevde att vårdpersonalen hade en negativ attityd mot dem för att de hade ett 

barn med en ätstörning och föräldrarna fick ofta skulden för sjukdomens uppkomst (Hillege 

et al., 2006; Honey et al., 2007). Den negativa attityden bidrog till att föräldrarna hellre sökte 

hjälp på annat håll, till exempel från ätstörningsföreningar och stödgrupper (McMaster et al., 

2004). Flertalet föräldrar uppgav dock att de inte hade klarat sig utan professionell hjälp, 

trots att hälso- och sjukvården ofta hade varit en besvikelse (Cottee-Lane et al., 2004).  

 

Familjens behov 

Föräldrarna ville ses som en resurs i behandlingen och bli mer involverade i vården av det 

sjuka barnet (Honey et al., 2007; McMaster et al., 2004). De ville bli tagna på allvar och bli 

bekräftade som barnets främsta vårdgivare, även vid sjukhusinläggning. De ville att 

vårdpersonalen skulle informera dem om barnets behandling och hur sjukdomen utvecklade 

sig. Föräldrarna ville också ha information om hur sjukdomen kunde påverka familjen och få 

råd om olika strategier för att hantera vardagen. Efter utskrivning ville de att man skulle 

utforma en plan för framtida vård och att uppföljningar skulle ske med jämna mellanrum 

(Honey et al., 2007). Både föräldrar och syskon ville ha information som var anpassad efter 

familj, individ och situation. Vidare ville de att vårdpersonalen skulle visa empati, respekt 
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och omtanke samt vara öppna för att svara på frågor (Dimitropoulos et al., 2009; Honey et 

al., 2007). Enligt Dimitropoulos et al. (2009) önskade syskonen också att de kunde få 

information om hur det sjuka syskonet upplevde sjukdomen, eftersom det gav mer 

förståelse.  

 

Både föräldrar och syskon efterfrågade stödgrupper (Cottee-Lane et al., 2004; Dimitropoulos 

et al., 2009; Honey et al., 2007). Föräldrarna uttryckte en stark önskan om att få dela sina 

erfarenheter med andra föräldrar. Denna kontakt skulle ge tröst och möjlighet att upptäcka 

nya sätt att hantera de problem som uppstod (Cottee-Lane et al., 2004). Syskonen 

efterfrågade stödgrupper för enbart syskon. I dessa stödgrupper skulle de kunna prata om 

sina känslor och erfarenheter av att leva med någon med anorexia nervosa, vilket skulle 

minska upplevelsen av ensamhet (Dimitropoulos et al., 2009). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Detta arbete är en litteraturöversikt baserad på resultat från 13 artiklar. Målet var att 

använda minst 15 artiklar, men redan vid första sökningen framkom det att anorexia nervosa 

var ett område som det hade bedrivits lite forskning kring. Flertalet artiklar hittades genom 

manuell sökning, vilket också kan tyda på att sökorden inte var optimala för syftet eller att 

de kunde ha kombinerats på andra sätt. Syftet var ursprungligen att undersöka familjens 

upplevelser när en ungdom har insjuknat i anorexia nervosa. När litteratursökningen 

påbörjades visade det sig dock att sökordet “adolescence” begränsade antalet träffar kraftigt, 

och flera informationsrika artiklar missades då personerna med anorexia nervosa hamnade 

utanför åldersgränserna. Beslutet att vidga åldersspannet bör dock inte ha påverkat 

resultatet nämnvärt – till exempel kan föräldrarnas upplevelser antas vara likartade eftersom 

alla människor, oavsett ålder, är barn till sina föräldrar. Även när det gäller årtal gav 

begränsningar ett för litet antal träffar och därför inkluderades artiklar oavsett 

publikationsår. Detta kan ses som en svaghet med tanke på att behandlingsrutiner kan ha 

förbättrats på senare år, och familjens erfarenheter vid mötet med hälso- och sjukvården kan 

därför se annorlunda ut idag jämfört med för tio år sedan.  
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När resultat tolkas från studier som är gjorda i andra länder är det viktigt att värdera vilken 

relevans de har för svensk hälso-och sjukvård (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 98). 

Studierna som sammanställs i resultatet är gjorda i Kanada, Australien och England. Då 

litteraturöversikten är tänkt att tillämpas i svenska förhållanden bör detta naturligtvis 

beaktas. Vården i dessa länder bedrivs dock enligt västerländsk standard och av den 

anledningen kan resultaten till stor del överföras till svensk hälso- och sjukvård. En svaghet 

med denna litteraturöversikt när det gäller överförbarhet är att majoriteten av deltagarna i 

studierna är mödrar och systrar. Detta innebär att det är svårt att dra några slutsatser om hur 

fäderna och bröderna upplever situationen.  

 

Några artiklar berörde även andra ätstörningar än anorexia nervosa, såsom bulimia nervosa 

och ätstörningar utan närmare specifikation. Efter noggrann övervägning inkluderades dessa 

artiklar i litteraturöversikten eftersom antalet artiklar annars hade blivit för litet. En 

förutsättning för detta var dock att det framgick tydligt att anorexia nervosa var den 

överrepresenterade ätstörningen bland de drabbade. Det fanns inte heller några märkbara 

skillnader i föräldrarnas upplevelser som kunde relateras till olika typer av ätstörningar. 

Något annat som är värt att nämna är att flertalet studier är utförda av samma forskare, 

vilket det finns både för- och nackdelar med. En fördel kan vara att forskaren har stor 

kunskap om ämnet, men samtidigt finns det en risk att forskaren följer gamla tankemönster 

vilket kan leda till minskad variation i datamaterialet. Det är också möjligt att samma 

deltagare användes i dessa studier, något som skulle kunna minska datamaterialets variation 

ytterligare. I det här fallet har dock forskaren belyst olika aspekter av föräldrarnas 

upplevelser och samtliga studier tillförde således ny information. 

 

Majoriteten av artiklarna som ingår i denna litteraturöversikt baseras på kvalitativa studier. I 

studien av Gilbert et al. (2000) har man dock använt både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål. Med dessa studier som 

utgångspunkt kan man bättre förstå hur människors upplevelser, förväntningar och behov 

kan mötas (Friberg, 2006b, s. 105). Vid granskningen exkluderades de kvantitativa artiklarna 

då de inte ansågs besvara litteraturöversiktens syfte, som handlade om just upplevelser och 

behov.  
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Målet var att endast inkludera artiklar som förde ett etiskt resonemang, något som kändes 

särskilt viktigt med tanke på att litteraturöversikten delvis berör psykisk ohälsa hos barn. 

Avsaknaden av etiskt resonemang skulle kunna ge artiklarna lägre trovärdighet och indirekt 

även påverka det här arbetets trovärdighet. Vid granskningen visade det sig dock att flertalet 

artiklar saknade dessa delar och det etiska kravet skulle således innebära en stor 

begränsning. För att ändå behålla ett etiskt förhållningssätt undersöktes de tidskrifter som 

hade publicerat artiklarna, och då framkom det att dessa hade etiska krav för publicering. 

Om information gällande etiska krav inte gick att finna kontaktades tidskriftens redaktör. 

Tidskrifternas etiska krav bedömdes vara tillräckliga och artiklarna kunde därmed 

inkluderas i litteraturöversikten.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturöversikten har varit att belysa anorexia nervosa ur ett 

familjeperspektiv. Frågeställningarna berörde föräldrarnas och syskonens upplevelser samt 

vilket stöd familjen efterfrågade från hälso- och sjukvården. Vid analysen kunde olika 

aspekter av ätstörningens påverkan på familjen urskiljas. Första tiden upplevde familjen 

kunskapsbrist och känslor som förnekelse och skuld. Att leva med anorexia nervosa inom 

familjen var emotionellt påfrestande för både föräldrar och syskon. Sjukdomen påverkade 

också relationerna inom familjerna, antingen negativt eller positivt. Den förändrade 

livssituationen medförde att familjerna avstod från sociala aktiviteter och omgivningen 

upplevdes som oförstående. När det gällde familjernas erfarenheter av mötet med hälso- och 

sjukvården uttryckte de en besvikelse över vårdpersonalens sätt att hantera situationen. 

Familjerna efterfrågade individanpassad information och ville bli mer involverade i barnets 

behandling. Behovet av stöd framkom tydligt.  

 

Många föräldrar hade för lite kunskap om ätstörningar, något som bidrog till att processen 

när det gällde att upptäcka ätstörningen och söka hjälp förlängdes (Cottee-Lane et al., 2004; 

Highet et al., 2005). Föräldrarna försökte hitta en förklaring och orsak till sjukdomen genom 

att söka information på diverse håll (Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 

2006a; McMaster et al., 2004; Thomson et al., 2014). Informationssökningen kan tolkas som 

att föräldrarna försökte göra situationen begriplig för att få en känsla av sammanhang. 
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Denna känsla av sammanhang, KASAM, är enligt Antonovsky (1991, ss. 38-41, 200) 

avgörande för hanteringen av livets stressorer och därmed för bevarandet av hälsa. 

Begreppet KASAM utgörs av tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. En individ som har en känsla av begriplighet upplever sin värld som 

ordnad, sammanhängande och tydlig snarare än kaotisk och oförklarlig. Hanterbarhet 

handlar om i vilken utsträckning individen upplever att den har de resurser som krävs för 

att hantera påfrestningar. Komponenten meningsfullhet syftar på i vilken omfattning 

individen känner att livet har en mening. Individer med stark KASAM har bättre 

förutsättningar att kunna hantera livets motgångar.  

 

I litteraturöversikten framkommer det att föräldrarna och syskonen upplevde känslor som 

rädsla, oro, skuld, sorg, ilska, frustration, hjälplöshet och ångest (Dimitropoulos et al., 2009; 

Highet et al., 2005; Whitney et al., 2005). Situationen beskrevs som överväldigande och 

familjernas liv kretsade kring det sjuka barnet (Cottee-Lane et al., 2004). Ätstörningen förde 

antingen familjemedlemmarna närmare varandra eller ledde till splittringar (Thomson et al., 

2014). Liknande resultat framkommer i studier där man har undersökt upplevelsen hos 

familjer till barn med andra sjukdomar. I en studie av Sallfors och Hallberg (2003) har man 

intervjuat föräldrar till barn med kroniska, somatiska sjukdomar. Föräldrarna upplevde även 

där känslor som oro, frustration, rädsla och hjälplöshet. De uppgav att det var krävande att 

få det vardagliga livet att fungera och relationerna inom familjen hade förändrats. Alderfer 

et al. (2010) har sammanställt resultat från 65 studier som berör syskonens upplevelser när 

ett barn har cancer. Liksom i vår litteraturöversikt beskrev syskonen känslor som rädsla, oro, 

skuld, sorg, ilska och hjälplöshet. Oavsett om barnet lider av en psykisk eller somatisk 

sjukdom upplever alltså familjen liknande känslor och förändringarna i familjelivet följer 

samma mönster.  

 

Tidigare forskning har hävdat att familjen har en avgörande betydelse för utvecklingen av 

anorexia nervosa, men senare forskning visar att familjens roll är komplex och svår att 

värdera (Wallin, 2004). Precis som vid en somatisk sjukdom kan man således inte dra 

slutsatsen att familjen är en bidragande orsak till anorexia nervosa. Trots detta präglas ofta 

vårdpersonalens bemötande vid anorexia nervosa och psykisk ohälsa i allmänhet av 

fördomar och negativa attityder (Rao et al., 2009; Ross & Goldner, 2009). Vårdpersonalens 
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negativa attityder nämndes även i studierna som ingår i denna litteraturöversikt och 

föräldrarna upplevde ofta att skulden lades på dem (Hillege et al., 2006; Honey et al., 2007). I 

resultatet framkommer det också att familjerna upplevde stigmatisering kring ätstörningen. 

Föräldrarna uttryckte frustration över att människor i deras omgivning undvek dem (Highet 

et al., 2005; Thomson et al., 2014; Whitney et al., 2005) och bristen på stöd ledde till social 

isolering (Hillege et al., 2006). Denna stigmatisering förekommer vid alla former av psykisk 

ohälsa men enligt Crisp, Gelder, Rix, Meltzer och Rowlands (2000) har människor en tendens 

att trivialisera problemen vid just ätstörningar. Sjukdomen anses ofta vara självförvållad, 

något som även nämns i denna litteraturöversikt.  

 

Joyce Travelbee hävdar att fördomar är generaliserande och tar överhanden över individens 

unika egenskaper. Hon betonar vikten av att sjuksköterskan är medveten om hur stereotypa 

uppfattningar präglar intrycket av den sjuka personen och familjen (Travelbee, 1971, ss. 31-

32). Utifrån detta anser vi att sjuksköterskan bör sträva efter att ständigt uppmärksamma och 

medvetandegöra eventuella fördomar, både hos sig själv och hos övrig vårdpersonal. Först 

när sjuksköterskan lyckas frigöra sig från sina fördomar kan hen se människans unika 

upplevelser och ge god omvårdnad. Resultatet i denna litteraturöversikt tyder även på att 

familjen upplever ett starkt lidande när ett barn drabbas av anorexia nervosa. Enligt 

Travelbee (1971, s. 61) är lidandet ett personligt fenomen och alla människor reagerar olika. 

Som sjuksköterska är det således viktigare att förhålla sig till individens subjektiva 

upplevelse av lidande än till sin egen eller annan vårdpersonals uppfattning. Vi anser att 

sjuksköterskan bör ha ett empatiskt förhållningssätt vid mötet med familjer till barn med 

anorexia nervosa och omvårdnaden bör anpassas efter individ och situation. Behovet av 

ökad empati från hälso- och sjukvården framkommer även i denna litteraturöversikt.  

 

Ett återkommande tema i studierna som ingår i denna litteraturöversikt är bristen på 

information från hälso- och sjukvården. Flera studier (Bakker et al., 2011; Gísladóttir & 

Svavarsdóttir, 2011; Smith & Cook-Cottone, 2011; Stiles-Shields et al., 2012) framhäver hur 

man genom att involvera familjen i behandlingen av personer med anorexia nervosa kan 

förbättra behandlingens resultat. I denna litteraturöversikt framkommer det dock att 

familjerna ofta kände sig uteslutna från vården av det sjuka barnet (Highet et al., 2005; 

Hillege et al., 2006; Honey et al., 2007; McMaster et al., 2004). Trots bristen på information 
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och delaktighet förväntades familjen ändå kunna vårda det sjuka barnet hemma efter 

utskrivning (McMaster et al. 2004). Det faktum att familjen utesluts från vården och inte får 

tillräcklig information skulle kunna leda till en känsla av osäkerhet när det gäller 

hanteringen av sjukdomen. Bättre tillgång till information, såväl muntlig som skriftlig, skulle 

kunna öka familjens känsla av begriplighet och hanterbarhet. Genom att dessutom involvera 

familjemedlemmarna i vården och uppmuntra deras engagemang skulle man kunna hjälpa 

dem att känna en mening i tillvaron. En hög känsla av de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet bidrar till att KASAM förstärks, och därmed bevaras även 

familjens hälsa.  

 

För att kunna förse familjerna med information krävs dock en fungerande kommunikation. 

Travelbee (1971, ss. 93-98) menar att kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap. 

Hon beskriver kommunikation som en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa 

människor att finna mening i sin upplevelse av sjukdom och lidande. Kommunikation kan 

antingen lindra eller förstärka upplevelsen av isolering och ensamhet. Benzein, Hagberg och 

Saveman (2008) uppger att kommunikation kan hjälpa sjuksköterskan att skapa en relation 

med familjen och urskilja familjens resurser för att främja deras hälsa. Enligt Socialstyrelsen 

(2005, s. 11) ansvarar sjuksköterskan för att tillgodose patientens och närståendes fysiska, 

psykiska, sociala, kulturella och andliga omvårdnadsbehov. Där ingår också att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patient och närstående på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 

 

Familjernas missnöje med hälso- och sjukvården framkommer i flertalet studier (Cottee-Lane 

et al., 2004; Dimitropoulos et al., 2009; Gilbert et al., 2000; Highet et al., 2005; Hillege et al., 

2006; Honey et al., 2007; McMaster et al., 2004; Thomson et al., 2014). Man bör dock ha i 

åtanke att urvalsmetoderna i dessa studier kan ha medfört att familjerna som deltog var de 

som hade mest negativa erfarenheter, vilket skulle kunna leda till en felaktig bild. Trots detta 

anser vi att det är viktigt att uppmärksamma dessa familjers missnöje. Den bristande 

kommunikationen och vårdpersonalens dåliga bemötande förvärrade en redan svår situation 

och ledde till ökat utanförskap. Familjerna efterfrågade mer stöd (Cottee-Lane et al., 2004; 

Dimitropoulos et al., 2009; Honey et al., 2007), och vi anser att hälso- och sjukvården bör bli 

bättre på att förmedla kontakt med olika ideella organisationer som erbjuder stödgrupper.   
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Slutsats 

När ett barn drabbas av anorexia nervosa påverkas hela familjen. Den nya livssituationen är 

påfrestande och medför många förändringar i familjelivet. Upplevelsen av utanförskap och 

de svåra känslorna som uppstår hos både föräldrar och syskon har en negativ inverkan på 

deras psykiska och fysiska välbefinnande. Familjen har en avgörande betydelse för barnets 

tillfrisknande, och av denna anledning är det viktigt att sjuksköterskan även tillgodoser 

familjemedlemmarnas behov och arbetar för att stärka deras känsla av sammanhang. Genom 

att främja familjens välmående och ta tillvara på de resurser som finns kan man indirekt 

även hjälpa det sjuka barnet. Sjuksköterskan bör sträva efter att upprätthålla en god 

kommunikation och skapa en tillitsfull relation till familjen. Relationen bör präglas av 

ömsesidig respekt och förståelse för individernas unika upplevelser.  

 

Vår förhoppning är att denna litteraturöversikt ska bidra till ökad förståelse för de 

svårigheter familjen utsätts för då ett barn drabbas av anorexia nervosa. Denna förståelse är 

en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad. Vidare forskning 

uppmuntras då familjens upplevelser vid anorexia nervosa är ett viktigt men tämligen 

outforskat område. Särskilt betydelsefullt vore det med forskning som fokuserar på fäders 

och bröders upplevelser, eftersom de flesta studier som finns publicerade är utifrån 

mödrarnas och systrarnas perspektiv. 
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Bilaga 1 

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR  
Anorexia nervosa  

A. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd 

(till exempel viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85 % 

av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer vilket leder till 

att kroppsvikten är mindre än 85 % av den förväntade). 

B. Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller 

hon är underviktig.  

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad 

av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten.  

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, minst tre på varandra följande 

menstruationer uteblir (en kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast 

menstruerar till följd av hormonbehandling, till exempel med östrogen). 

 

Specificera typ 

Med enbart självsvält: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har personen inte 

regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (d.v.s. självframkallade 

kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). 

Med hetsätning/självrensning: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har  

personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (d.v.s. 

självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). 
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Bilaga 2  
Översiktstabell över inkluderade artiklar 

 

Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling, 

analysmetod 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Cottee-Lane, 

Pistrang & 

Bryant-Waugh. 

(2004).   

England.  

Beskriva föräldrars 

upplevelser av att ha 

ett barn med 

anorexia nervosa. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

beskrivande studie. 

11 (14). Semistrukturerade 

individuella 

intervjuer. Tolkande 

fenomenologisk 

analys (IPA). 

Väldigt krävande att 

vara förälder till ett 

barn med anorexia 

nervosa. Föräldrarna 

hade ett stort behov 

av stöd. 

Medelhög 

kvalitet. 

Dallos & 

Denford. 

(2008). 

England. 

Undersöka 

känslomässiga 

relationer i fyra 

familjer där en 

familjemedlem har 

anorexia nervosa. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

longitudinell 

flerfallsstudie. 

Fyra familjer 

där fyra 

medlemmar 

ur varje 

familj 

intervjuades.  

Totalt 16 

deltagare. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

individuella och i 

grupp. Tolkande 

fenomenologisk 

analys (IPA) & 

diskursanalys (AAI). 

Familjerna uttryckte 

oro, de var förvirrade 

och visste knappt vad 

de själva kände. 

Känslor som dold 

ilska, skuld och 

frustration framkom.  

Medelhög 

kvalitet. 

Dimitropoulos, 

Klopfer, Lazar 

& Schacter. 

(2009). Kanada. 

Undersöka 

erfarenheter och 

utmaningar hos 

syskon till flickor 

med anorexia 

nervosa.  

Kvalitativ studie, 

Grounded Theory. 

12 (3). Semistrukturerade 

individuella 

intervjuer. 

Analyserades utifrån 

Grounded Theory.  

Syskonen såg sig 

själva som medlare 

mellan det sjuka 

syskonet och 

föräldrarna. Många 

upplevde att 

relationerna inom 

familjen hade blivit 

närmare, trots alla 

svårigheter. 

Hög kvalitet. 

Gilbert, Shaw 

& Notar. 

(2000). 

England.  

Undersöka de 

utmaningar och de 

förändringar i 

relationer som 

uppkommer för 

föräldrar till ett barn 

med ätstörning samt 

hur föräldrarna 

hanterar dessa. 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

52 (ej 

angivet). 

Endast 

mödrar. 

Frågeformulär med 

både kvalitativa och 

kvantitativa frågor. 

Likert-skala. 

ANOVA. 

Familjelivet kretsade 

kring ätstörningen 

vilket påverkade 

relationerna negativt. 

Det fanns stora 

variationer i hur 

familjemedlemmarna 

hanterade situationen. 

Medelhög 

kvalitet. 

Highet, 

Thompson & 

King. (2005). 

Australien. 

Utforska 

närståendes 

upplevelser av att 

leva med någon som 

har en ätstörning. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

24 (ej 

angivet).  

Fokusgrupp- samt 

djupintervjuer. 

NUDIST thematic 

analysis program. 

Ätstörningen och den 

sjuka personens 

behov var centralt i de 

närståendes liv. De 

kände sig osedda av 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 

Medelhög 

kvalitet. 



 

 

     28 

Hillege, Beale 

& McMaster. 

(2006). 

Australien. 

Reflektera över 

vilken inverkan en 

ätstörning har på 

familjen, främst 

föräldrarna. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

22 (ej 

angivet).  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Q.S.R.NUD.IST 

Power Version 

Revision 4.0.  

Ätstörningen ledde 

till att familjerna 

sammanfördes eller 

splittrades. 

Föräldrarna uttryckte 

svårigheter att 

hantera situationen 

och omgivningen 

upplevdes som 

oförstående. 

Hög kvalitet. 

Honey, 

Boughtwood, 

Clarke, Halse, 

Kohn & 

Madden (2007). 

Australien.  

Undersöka vilket 

stöd föräldrar till 

tonårsflickor med 

anorexia nervosa 

efterfrågar från 

hälso- och 

sjukvården. 

Kvalitativ 

beskrivande studie.  

24 (3). Individuella 

ostrukturerade 

djupintervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.   

Föräldrarna ville bli 

mer involverade i 

behandlingen, de 

efterfrågade stöd och 

vägledning samt ett 

positivt bemötande 

från vårdpersonalen. 

Hög kvalitet. 

 

 

Honey & 

Halse. (2006a). 

Australien.  

Undersöka 

föräldrarnas 

strategier för att 

tillgodose det friska 

syskonets behov av 

stöd, då ett barn i 

familjen har 

insjuknat i anorexia 

nervosa. 

Kvalitativ studie, 

Grounded Theory. 

24 (ej 

angivet). 

Individuella 

semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Analyserades utifrån 

Grounded Theory. 

Strategier som 

föräldrarna använde 

var: upprätthålla 

normaliteten i det 

dagliga livet, 

kompensera för 

förändrade rutiner, 

skydda syskonen, ge 

emotionellt stöd samt 

hantera sjukdomens 

konsekvenser.  

Medelhög 

kvalitet.  

Honey & 

Halse. (2006b). 

Australien. 

Redogöra för de 

copingstrategier som 

används av föräldrar 

till tonårsflickor med 

anorexia nervosa. 

Kvalitativ studie, 

Grounded Theory. 

24 (ej 

angivet). 

Individuella 

djupintervjuer. 

Analyserades utifrån 

Grounded Theory.  

Föräldrarna sökte 

information om 

sjukdomen, de 

försökte tänka positivt 

och fokuserade på det 

som var viktigast för 

stunden. De strävade 

efter att bevara sin 

fysiska och psykiska 

hälsa. 

Hög kvalitet. 

Hoskins & 

Lam. (2001). 

Kanada. 

Undersöka hur 

dotterns anorexia 

nervosa påverkar 

mammans syn på 

sig själv och sin 

mammaroll. 

Kvalitativ 

beskrivande 

fenomenologisk 

studie.  

3 (ej 

angivet). 

Mödrar. 

Individuella 

djupintervjuer. 

Analyserades enligt 

fenomenologisk 

metod. 

Sjukdomen 

påverkade 

mammornas 

självkänsla negativt 

och de hade starka 

skuldkänslor.  

Medelhög 

kvalitet. 

McMaster, 

Beale, Hillege 

& Nagy. (2004). 

Australien.  

Undersöka 

samspelet med 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

bland föräldrar till 

barn med anorexia 

nervosa. 

Kvalitativ 

beskrivande 

prospektiv studie. 

Retrospektiv för 

vissa av deltagarna. 

22 (ej 

angivet). 

Individuella 

semistrukterade 

intervjuer. 

Q.S.R.NUD.IST 

Power 

version 

Revision 4.0 

 

 

Föräldrarna kände att 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

inte tog dem på 

allvar. De ville bli mer 

delaktiga i 

behandlingen. 

Medelhög 

kvalitet. 
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Thomson, 

Marriott, 

Telford, Law, 

McLaughlin & 

Sayal. (2014). 

England. 

Undersöka 

föräldrars 

upplevelser av att 

erkänna att deras 

barn har en 

ätstörning och söka 

hjälp. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie.  

8 (ej 

angivet). 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. Tolkande 

fenomenologisk 

analys (IPA).  

Tidiga tecken 

tolkades som normal 

utveckling och termen 

“anorexia” undveks. 

Efter misslyckade 

försök att själva hjälpa 

barnet ledde 

föräldrarnas rädsla 

för barnets liv till att 

de slutligen sökte 

hjälp.  

Hög kvalitet. 

Whitney, 

Murray, 

Gavan, Todd, 

Whitaker & 

Treasure. 

(2005). 

England. 

Undersöka 

föräldrars 

erfarenheter och 

upplevelser av att 

vårda ett barn med 

anorexia nervosa.  

Kvalitativ 

beskrivande studie, 

del av 

interventionsstudie. 

40 (ej 

angivet). 

Brev. 

Grounded theory. 

Linguistic Inquiry 

and Word Count. 

Föräldrarna kände 

mycket skuldkänslor, 

främst mödrarna. De 

upplevde att det sjuka 

barnet blivit mer 

krävande. Det var 

svårt att få förståelse 

från omgivningen. 

Familjernas liv 

kretsade kring det 

sjuka barnet. 

Medelhög 

kvalitet. 

 


