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Abstrakt 

Bakgrund: Anorexia nervosa är en sjukdom som innebär en förvrängd 

kroppsuppfattning och ett sjukligt förhållningssätt till mat. Att vara förälder 

till ett barn med psykiska sjukdomar innebär ofta ett svårt lidande. Först när 

man besitter kunskap om föräldrarnas unika erfarenheter kan sjuksköterskan 

möta och hjälpa dem. Den teoretiska referensramen som användes var 

familjefokuserad omvårdnad. 

 

Syfte: Syftet var att undersöka erfarenheter av att vara förälder till en 

ungdom med anorexia nervosa.  

 

Metod: Allmän litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa artiklar, från 

databaserna Cinahl och PsycINFO, analyserades enligt Kristenssons (2014) 

modell.  

 

Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier och sex subkategorier. 

En huvudkategori var känslomässiga erfarenheter med subkategorierna 

förnekelse, missnöje med primärvården, skuld och skam samt maktlöshet och 

oro. Gemensamt för dessa subkategorier var att de grundade sig i okunskap 

om sjukdomen och/eller behandlingen samt bristande kommunikation med 

vårdpersonal. Den andra huvudkategorin var erfarenheter av sociala 

konsekvenser med subkategorierna ensamhet och isolering samt 

förändringar i familjesystemet. Gemensamt för dessa var att sjukdomen hade 

en negativ inverkan på familjens normala rutiner.  

 

Slutsats: De flesta föräldrar vittnade om att anorexin hade en inverkan på 

hela familjesystemet men att multi-family therapy kunde minska 

ensamhetskänslan och lidandet.  

 

Nyckelord 

Anorexia nervosa, föräldrars erfarenheter, familjefokuserad omvårdnad, 

multi-family therapy, kunskap.  
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Inledning 

Att vara människa i dagens samhälle handlar mycket om utseende och ett 

behov av att passa in. De senaste åren har det blivit tydligt genom sociala 

medier vilka skönhetsideal som är att föredra. Att själv vara ungdom och 

leva i samtid med denna utveckling har gett erfarenheter om idealens 

påverkan, framförallt på unga tjejer. Kroppsfixering och hur mycket 

onyttigheter som är okej att äta är tankar som vi upplever är ständigt 

närvarande i den unga generationen. Att skriva om anorexia nervosa (AN) 

blev därför ett intressant ämne för oss att vidare utforska. På den 

verksamhetsförlagda praktiken inom psykiatrin hösten 2019 skapades 

dessutom en kontakt med patientgruppen och dess närstående. Sjukdomens 

påverkan och komplexitet på hela familjesystemet uppmärksammades och 

det kändes viktigt att utforska mer om erfarenheter av att vara förälder till en 

ungdom med AN.   

1 Bakgrund  

1.1 Vad är anorexia nervosa?  

 
Ordet ätstörning är ett vitt begrepp som innefattar tre olika diagnoser. De tre 

som ingår är enligt Socialstyrelsen AN, bulimia nervosa (BN) och 

hetsätningsstörning (BED). Utöver dessa finns “andra specificerade 

ätstörningar” som inkluderar de personer som har en form av ätstörning men 

inte uppnår klassifikationskraven till AN, BN eller BED (Socialstyrelsen, 

2011). Ätstörningarna ter sig på olika sätt men gemensamt är dem en form av 

missbruk där personen har en förvrängd syn på sin kropp och mat (Keski-

Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). Det uppskattas att 190 000 personer 

i Sverige mellan åldrarna 16–60 år har en form av ätstörning (Socialstyrelsen 
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2011). Av dessa är mer än hälften kvinnor och drygt 60 000 har inte sökt 

hjälp för sina problem (Socialstyrelsen 2011). 

 

Enligt en mätning som gjordes 2011 var förekomsten av AN likartad i hela 

Europa (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). Svenska studier 

visade att sannolikheten av att drabbas av AN någon gång i livet som kvinna 

ligger på 1,3 % medan för män 0,3 % (Engström, 2019). Forskning talar för 

att förekomsten har ökat i västvärlden de senaste decennierna, till följd av 

nutidens kroppsideal (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). Annan 

forskning motsäger sig detta och menar på att det handlar om att fler söker 

vård på grund av ökad kunskap och bättre vård (Danielsson, 2017). 

 

Ätstörningar är ett allvarligt psykiskt tillstånd som påverkar individen, 

familjen och samhället. Sjukdomen visar sig både psykiskt och kroppsligt. 

Den påverkar det sociala livet, livskvaliteten för patienten och närstående 

samt samhällsekonomin (Socialstyrelsen, 2011).  

  

Anorexia nervosa kan översättas till “självsvält” och är ett fenomen som kan 

härledas till 1800-talet, men troligen fanns det redan på stenåldern (Keski-

Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). Sjukdomen innebär att merparten av 

personens tankar går till att tänka på hur hen skall undvika och/eller göra sig 

av med mat (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). Vanligtvis 

handlar det om att personen håller sig till en strikt diet, svälter sig och/eller 

tränar överdrivet mycket. Det finns en rädsla för att öka i vikt och 

uppfattningen av den egna kroppen samt utseendet överensstämmer inte med 

hur andra ser på en (Holmér, 2017). Det huvudsakliga symtomet är därför en 

onormal viktnedgång som i regel inte beror på en förlorad aptit, utan ett 

behov av kontroll över sin livssituation och kropp (Keski-Rahkonen, 

Charpentier & Viljan, 2011). Andra symtom är successiv avmagring, 

frusenhet och trötthet. Det kan även förekomma yrsel, sömnsvårigheter och 
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magsmärtor. Psykiskt visar sig fenomenet i form av tvångsmässighet, 

koncentrationssvårigheter, viktfobi och matfixering (Engström, 2019). Vid 

en långt gången AN ses också en minskad produktion av könshormoner. 

Produktionen av könshormoner minskar som kroppens sätt att skydda sig 

från att bli gravid då den saknar de nödvändiga förutsättningarna (Keski-

Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). 

  

Om sjukdomen pågår under en längre tid kan komplikationer uppstå som 

benskörhet, hjärtarytmier och pankreatit (Engström, 2019). AN är den 

sjukdom inom psykisk ohälsa med högst dödlighet. Det beror på att 

konsekvenserna av långvarig svält är så pass allvarliga men också att 

suicidrisken är hög i den här patientgruppen (Danielsson, 2017). Sjukdomen 

är förknippad med fem gånger så hög risk av att dö i förtid jämfört med 

motsvarande åldersgrupp (Socialstyrelsen, 2011).  

  

Varför vissa utvecklar AN är inte fastställt (Engström, 2019). Teorin om att 

det skulle finnas en enkel förklaring till vad som utlöser AN har de flesta 

forskare lämnat. Istället säger nu forskning att det är en multifaktoriell 

sjukdom som det finns flera tänkbara förklaringar till. Det är en kombination 

av biologiska och psykologiska riskfaktorer som tillsammans med någon 

utlösande miljöfaktor orsakar sjukdomen (Danielsson, 2017). Vanligtvis 

drabbar sjukdomen tjejer och debuterar oftast i tonåren (Socialstyrelsen, 

2011). Ungdomen är den fas i livet mellan barndom och vuxen ålder och 

betraktas vanligtvis mellan åldrarna 10–24 (Sawyer, Azzopardi, 

Wickremarathne & Patton, 2018). 

 

1.2 Att vara drabbad av anorexia nervosa 

 
Sjukdomen beskrivs ibland som en positiv inverkan på ett olyckligt liv. Den 

kan nästan bete som sig en frälsning, då sjukdomen blir en lösning på andra 
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problem (Hannon, Eunson & Munro 2017).  Fokuset lämnar det som känns 

jobbigt i det verkliga livet och läggs på att kontrollera kalorier (Rance, 

Clarke & Moller, 2017). Viktminskningen leder till en känsla av stolthet och 

styrka samt blir en form av copingmekanism för att hantera vardagen. 

Jobbiga tankar och händelser projiceras istället på att kontrollera matintaget. 

Att få plats i de minsta jeansen eller äta det kalorifattigaste målet bland 

vännerna ger en prestigekänsla (Hannon, Eunson & Munro 2017). 

Sjukdomen blir en del av identiteten, något som både kan ge en 

uppmärksamhet och en kick (Rance, Clarke & Moller, 2017). 

 

Skam är en central del i upplevelsen av att ha AN. Det bottnar bland annat i 

avsaknad av kontroll och att styras av en sjukdom. Skammen beror också på 

att inte kunna hantera en så basal del av livet som mat. Känslan är nästan 

oundviklig då den är närvarande både när sjukdomen har övertaget men 

också när man ger vika och tillåter sig att äta och riskera att gå upp i vikt 

(Rance, Clarke & Moller, 2017).  

 

Att dra sig undan och isolera sig är en naturlig del av sjukdomen. Ett element 

till att det sker är känslan av att vara och/eller tänka annorlunda och att inte 

bli förstådd (Rance, Clarke & Moller, 2017).  Isolationen från sociala 

sammanhang genererar till ännu lägre självkänsla som i sin tur bidrar till att 

sjukdomens beteendemönster blir mer manifesta (Smethurst & Kuss, 2018).  

 

Man kan anta att personer i samma sits bör kunna känna gemenskap och 

förståelse för varandra. Det är dock inte fallet, oftast uppstår en känsla av 

konkurrens mellan dessa individer som förstärker ensamheten. Signifikant 

för AN är också att man använder sig av lögner och manipulation för att hålla 

sin hemlighet säker. Genom dessa försvarsmekanismer bildar man också en 

barriär mot sin omgivning som förstärker ensamheten. Ensamheten växer 
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med sjukdomen, desto längre tid sjukdomen får fortgå desto mer av 

identiteten består av AN (Rance, Clarke & Moller, 2017). 

 

Att bli frisk från sjukdomen är svårt på många sätt. En anledning är att man 

blir av med sin copingmekanism (Smethurst & Kuss, 2018). Den har fyllt ett 

syfte genom att hålla ångest, stress eller andra känslor borta som är vanligt 

förekommande hos denna patientgrupp (Hannon, Eunson & Munro 2017). 

Genom att låta ätstörningen försvinna tillåts de tankar och känslor in i livet 

som sjukdomen har stängt ute (Smethurst & Kuss, 2018). Samtidigt har 

sjukdomen tagit upp en stor del av personens identitet. När sjukdomen 

försvinner, försvinner även en del av personen (Rance, Clarke & Moller, 

2017). 

 

Ett bekräftat fenomen som har en betydelse för svårighetsgraden av AN är 

den så kallade “anorexiarösten” som är närvarande vid sjukdomen (Pugh & 

Waller, 2017). Rösten är en stor del av det som blir förankrat i identiteten. 

Till en början är det ens allierade och vän men under sjukdomsförloppet blir 

rösten mer kritisk, dömande och dominerande (Graham, Tierney, Chrisholm 

& Fox, 2019). Att göra sig av med den delen av sig själv är svårt och upplevs 

ibland som en sorg. Tillfrisknandeprocessen är därför en lång resa med hög 

ambivalens hos den drabbade (Smethurst & Kuss, 2018). Rädslan över att 

släppa kontrollen och att göra sig av med rösten och en del av sig själv 

orsakar flera ifrågasättanden under processen. Det handlar inte bara om att 

bli frisk utan att lära känna sig själv på nytt, acceptera sig själv och bygga 

upp en identitet utanför sjukdomens ramar (Graham, Tierney, Chrisholm & 

Fox, 2019). 
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1.3 Behandling vid anorexia nervosa 

 
Att bli frisk från en ätstörning tar tid, i genomsnitt brukar man säga att det tar 

ungefär sex år (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). Målet med 

behandlingen är att personen ska återfå ett friskt ätbeteende och normal vikt. 

Dessutom ska den fysiska och psykiska hälsan återställas. Hur snabbt 

behandlingen påbörjas har visat vara en betydelsefull faktor för 

tillfrisknandet. Ett tidigt insättande av behandling och vård har visat 

påskynda läkningsprocessen (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). 

Ätstörningar kan pågå under en längre tid innan symtom kan ses, därför är 

det viktigt att ta kontakt med vården så fort man upptäcker dem (Keski-

Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). 

 

Behandlingen för anorexia kan se lite olika ut. Det beror på i vilket stadie 

som personen befinner sig i. Oftast används ett multidisciplinärt team, med 

andra ord ett team bestående av flera olika professioner som är specialister 

inom sitt område. Teammedlemmarna kan exempelvis bestå av en läkare, 

sjuksköterska och en psykoterapeut. Vissa patienter kan dock vara så pass 

sjuka att deras liv står på spel. Då bör personen vårdas på en akutmottagning 

eller en barnklinik. Där ligger fokus på att återställa patientens livsfunktioner 

snarare än att behandla beteendemönstret eller de psykiska symtomen. Detta 

tar man itu med när personens tillstånd stabiliserats på en psykiatrisk klinik 

genom exempelvis kognitiv beteendeterapi eller psykoterapi (Keski-

Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). Som grundutbildad sjuksköterska 

kan man därför komma att möta patienten, men även föräldrarna i både 

öppen- och slutenvården. Beroende på vem och varför man söker vård blir 

det inte nödvändigtvis den specialistutbildade sjuksköterskan som bär 

ansvaret. Detta står i linje med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som 

beskriver att sjuksköterskan delar ansvar med samhället för att initiera och 

främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara 
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befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). 

 

Etiologin till sjukdomen är fortfarande okänd och därför fokuseras 

behandlingen på symtomen. Det finns ingen effektiv läkemedelsbehandling 

och effektiviteten på den nuvarande behandlingen är otillräckligt 

dokumenterad. Bland dagens behandlingar är det familjeterapin som har haft 

bäst effekt där de långvariga modellerna har visat sig vara mer effektiva än 

de korta och intensiva (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljan, 2011). 

1.3.1 Multi-family therapy 

 
Multi-family therapy (MFT) är en terapiform som går ut på att stötta familjen 

som helhet när en familjemedlem blivit sjuk. Hur omfattande terapin är 

skiljer sig men det rör sig ofta om 4-5 sammanhängande dagar där familjerna 

träffas och deltar i övningar. Detta följs upp med en gemensam diskussion 

där känslor och erfarenheter delas med varandra. Studier har visat att MFT 

har gett god effekt vid behandling hos ungdomar med anorexia nervosa, 

kommunikationen i familjen gynnas och möjligheten till ungdomens 

tillfrisknande ökar (Dare & Eisler, 2000). 

 

1.4 Att vara förälder till en ungdom med psykisk ohälsa 

 

Psykisk ohälsa är ett växande problem och en bidragande faktor till 

somatiska sjukdomar eller skador samt sociala och ekonomiska belastningar 

(Walter, Yuan, Morocho & Thekkedath 2019). De vanligaste psykiska 

sjukdomar som drabbar unga är ADHD, ångest och depression. Till psykisk 

ohälsa hör även ätstörningar. Ätstörningar klassas som den form av psykisk 

ohälsa med högst dödlighet på grund av de komplikationer som finns samt 

suicidrisken som medförs (Danielsson, 2017). Att förstå de utmaningar 
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föräldrar möter och deras erfarenheter är kritiskt för att förbättra den 

psykiatriska vården (Walter, Yuan, Morocho & Thekkedath 2019). 

  

För att vården ska kunna utreda och ställa en diagnos hos en ungdom krävs 

det att föräldern är uppmärksam på de beteendeförändringar som ungdomen 

visar. Många föräldrar uttrycker detta som en utmaning, de finner det svårt 

att acceptera att deras barn drabbats av psykisk ohälsa. När symtomen inte 

haft någon tydlig utlösande faktor från omgivningen blir det ännu svårare att 

förstå varför just deras barn drabbats. Många föräldrar upplever även rädsla 

över vad som kommer hända om de erkänner sjukdomen (Walter, Yuan, 

Morocho & Thekkedath 2019). 

  

Att söka information och vård har även visat sig vara en utmaning för 

föräldrar till barn med psykisk ohälsa i allmänhet. Många upplever det som 

svårt att hitta kliniker de kan vända sig till för att få hjälp. Dessutom kan det 

även vara en lång vårdprocess med flera besök innan man kan få kontakt 

med till exempel en psykolog (Walter, Yuan, Morocho & Thekkedath 2019). 

  

För att förändra exempelvis ett självskadebeetende hos en ungdom krävs att 

den drabbade och familjen finner sina gemensamma styrkor samt verktyg 

och lär sig använda dem. För att lyckas behövs insatser från vården både på 

person- och familjenivå då hela familjen påverkas som enhet. Idag lämnas 

dock många föräldrar ensamma i sin situation trots det behov av stöd som de 

egentligen har (Kordnejad Karlsson, 2012).  

  

Föräldrar brukar uttrycka ett stort behov av stöd av kunskap om 

självskadebeteende men också hur de ska kommunicera med sitt barn. De 

känner oro och rädsla över att inte ha sitt barn inom synhåll men också oro 
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över att inte veta hur mycket ansvar som ligger på dem (Kordnejad Karlsson, 

2012).  

2 Teoretisk referensram  

2.1 Familjefokuserad omvårdnad 

 
En familj kan beskrivas som en grupp människor som bryr sig om varandra 

eller ett system med människor som förhåller sig till varandra. En definition 

av vilka personer som ingår i familjen är alla som säger sig tillhöra den. När 

sjuksköterskan använder sig av detta synsätt synliggörs familjens egen 

uppfattning om de relationer som är mest betydelsefulla för dem, oavsett om 

medlemmarna är förenade med blodsband eller inte (Wright, Watson & Bell 

2011). 

 

Vid familjefokuserad omvårdnad (FFO) ses familjen som ett system med 

personer som alla har olika egenskaper. När en del i systemet förändras, till 

exempel vid sjukdom, förändras även hela systemet. Där är det 

sjuksköterskans uppgift att fånga upp alla medlemmarna genom att bjuda in 

till delaktighet. I vissa sammanhang är det viktigt att se varje enskild individ 

och i andra familjen som en helhet (Wright, Watson & Bell 2011). 

 

Gemensamt för alla familjer är att de har sina egna unika resurser. När en 

familjemedlem drabbas av sjukdom så påverkas resten av familjen. Vid en 

sådan situation blir alla medlemmarna sårbara och familjens resurser för att 

lösa problem kan glömmas bort eller bli otillgängliga. I en tid av ovisshet och 

frustration kan det vara lätt att skuldbelägga sig själv eller någon annan för 

sjukdomen som uppstått. Att beskylla sig själv kallas inom FFO för 

internalisering. Att istället lägga problemet på något eller någon annan kallas 

för externalisering. Här kan sjuksköterskan uppmuntra till tillfrisknandet 



 

 14 

genom att påminna om bortglömda resurser eller tillgängliga resurser som 

har förbisetts (Wright, Watson & Bell 2011).  

 

Ett familjecentrerat förhållningssätt kännetecknas av fem punkter: 

• relationen är ömsesidig och präglas inte av hierarki 

• respekt för att både sjuksköterskan och familjen erhåller en unik kompetens 

för att behålla hälsa och lösa hälsoproblem  

• både sjuksköterskan och närstående bidrar med resurser och styrkor i 

relationen 

• sjuksköterskan återkopplar till familjen efter möten och samtal 

• en reflektion vid varje samtal över den information som diskuterats.  

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). 

 

Tidigare har närstående inte varit särskilt delaktiga i vården på grund av ett 

synsätt som utgår från teorin att det är vårdpersonalen som vet bäst i alla 

vårdrelaterade situationer. Idag ser det annorlunda ut och familjen har 

inkluderats i vårdprocessen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Genom 

att öppna upp för dialog och reflektion i vårdmötet så möjliggörs ett lärande 

för både närstående och sjuksköterska. Det tydliggörs i samarbetet med 

familjen att det finns flera sätt att se på världen och lösa problem (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2017). Två begrepp som belyses inom FFO är 

hindrande och underlättande föreställningar. Hindrande föreställningar 

begränsar möjligheterna till att se problem ur andra perspektiv och därmed 

omöjliggör lösningar. En underlättande föreställning öppnar istället upp för 

nya tankesätt och därmed även nya lösningar (Wright, Watson & Bell 2011). 

Att arbeta utifrån ett familjefokuserat förhållningssätt innebär att fokusera på 

det systemet som individen befinner sig, det vill säga familjen. Det 

underlättar för förändring och förbättrar förutsättningarna för ett ökat 

välbefinnande och minskat lidande hos familjen (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2017). 
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3 Problemformulering 

 

Problem med psykisk ohälsa hos ungdomar växer i samhället och kräver allt 

mer resurser från vården. En form av psykisk ohälsa är anorexia nervosa, 

vilken klassas som den med högst dödlighet. Denna sjukdom, precis som 

många andra, påverkar hela familjen som ett system. Studier har också visat 

att god behandling präglas av ett samarbete med hela familjen. Det innebär 

att sjukvården behöver integrera föräldrarna i behandlingen för att kunna 

hjälpa den drabbade och familjen på bästa sätt. Många föräldrar till 

ungdomar med psykisk ohälsa i allmänhet upplever också en oro som 

grundar sig i en osäkerhet över hur mycket av ansvaret som ligger på 

dem. Detta skulle även kunna gälla föräldrar till ungdomar som drabbats av 

AN.  

 

Den grundutbildade sjuksköterskan kan komma att möta ungdomar med AN 

och deras föräldrar inom både den psykiatriska och somatiska vården. Utöver 

det är öppenvården oftast den första anhalten för familjer som söker hjälp, 

där det sällan jobbar personal med specialistutbildning i psykiatriska 

sjukdomar. Det blir därför viktigt för den grundutbildade sjuksköterskan att 

ha kunskaper om sjukdomen och dess påverkan på familjen som ett system. 

Men det är först när man besitter kunskap om deras unika erfarenheter som 

sjuksköterskan kan möta och hjälpa föräldrarna. 

4 Syfte 

Syftet är att undersöka erfarenheter av att vara förälder till en ungdom med 

anorexia nervosa. 
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5 Metod 

 

För att besvara syftet har en allmän litteraturstudie valts vilket är en vanlig 

design att använda inom hälso- och vårdvetenskapliga områden. Metoden är 

ett välanvänt sätt att sammanställa kunskap inom ett specifikt område genom 

att strukturerat söka efter litteratur som besvarar frågeställningen. En ansats 

där enbart kvalitativa artiklar inkluderats har sedan valts då kvalitativ 

forskning ansågs ha störst möjlighet att besvara syftet (Kristensson, 2014). 

 

Samtliga artiklar som granskats och analyserats för att besvara 

litteraturstudiens syfte hade en kvalitativ studiedesign. Sex av åtta artiklar 

samlade in data genom semistrukturerade intervjuer. En artikel byggde 

istället på strukturerade intervjuer och en annan använde sig av olika 

datainsamlingsmetoder som inkluderade både daglig journalföring, 

poängskalor och diskussioner i fokusgrupper.  

 

Datainsamlingen i artiklarna skede i olika kontext. I sju av åtta artiklar var 

deltagarna föräldrar till en ungdom med AN. En av dessa inkluderade endast 

mammor och hade ett syfte av att förstå just deras situation utifrån 

behandling i hemmet. Den artikeln som inte hade föräldrar som deltagare 

intervjuade istället olika vårdprofessioner för att utforska pappors 

erfarenheter och delaktighet i behandlingsprocessen med en AN drabbad 

ungdom.  

 

5.1 Urval och datainsamling 

 
Urvalet har gjorts genom en allmän litteratursökning i två databaser. Ett 

flertal inklusionskriterier användes. Artiklarna skulle ha publicerats inom 

tidsramen 2010–2020, för att inte inkludera för gammal forskning. Artiklarna 

skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter och ha en kvalitativ ansats 
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eftersom det är ett lämpligt sätt att beskriva och förklara fenomen och 

erfarenheter. Kvalitativ forskning är inte reduktionistisk utan präglas av att 

ha en holistisk syn på människan och hälsan (Kristensson, 2014).  Utöver det 

inkluderades endast artiklar som var skrivna på engelska och hade genomgått 

en peer-review granskning. De artiklar som exkluderades var de med en 

kvantitativ ansats men också artiklar som berörde andra ätstörningar än AN, 

exempelvis BN och BED. Kvalitativa artiklar med erfarenheter som 

speglades av anhöriga, syskon eller vårdgivare valdes också bort för att 

endast få fram föräldrarnas erfarenheter. Artiklar med titlar som indikerade 

att studien hade ett specifikt urval exkluderades. Exempelvis gravida med 

AN eller diabetiker med AN.  

Sökningarna har genomförts i två olika databaser. De som ansågs mest 

relevanta att använda till litteraturstudien var Cummulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL) och PsycINFO. CINAHL berör 

vårdvetenskap och PsycInfo riktar sig till beteendevetenskap, psykologi och 

psykiatri. Studiens syfte berör både vårdvetenskap och beteendevetenskap 

och därför ansågs dessa databaser lämpliga. Sökningarna började med att 

använda breda sökord som var kopplade till syftet. Fler sökord lades till 

utifrån funna artiklars “major subject headings”. Sökorden kombinerades och 

blev till större sökblock som breddade sökningen. Genom att kombinera 

sökorden med “OR” och “AND” breddades respektive avgränsas sökningen. 

Den slutgiltiga sökningen i både CINAHL och PsycINFO utformade tre 

sökblock. ”Anorexia nervosa”, ”parents” och ”experience” med tillhörande 

synonymer söktes både i fritext och som ”major subject headings”. För att 

följa sökningen se bilaga 1 och 2. 

Utifrån den slutgiltiga sökningen lästes titlarna, om artikeln utifrån titeln 

verkade svara på syftet lästes abstrakts. Därefter lästes relevanta artiklar i 

fulltext och till sist valdes åtta artiklar ut som bedömdes besvara studiens 

syfte. Av de valda återfanns alla åtta i CINAHL och sju fanns som dubbletter 
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i PsycINFO. I sökresultatet var kvantitativa artiklar allra mest förekommande 

i båda databaserna. Då litteraturstudien enbart skulle bestå av kvalitativa 

artiklar så var det svårt att begränsa sökningen mer då risken var att gå miste 

om de få kvalitativa artiklar som fanns.  

De artiklar som svarade på syftet granskades enligt Carlsson och Eiman 

(2003), se bilaga 5. Kvalitetsgranskningen består av en bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod. Artiklarna får en sammanlagd poäng som 

sedan översätts till en gradering mellan 1 och 3 där grad 1 är av högst 

kvalitet. Författarna valde att inkludera artiklar med grad 1 eller 2. Sju av 

artiklarna uppnådde grad 1 och en artikel uppnådde grad 2. Samtliga åtta 

artiklar gick därför vidare till analysarbetet. Artiklarna finns presenterade i 

bilaga 3.  

5.3 Analys 

 
Analysen och bearbetningen av datan genomfördes enligt Kristenssons 

(2014) modell. Först gjordes en individuell noggrann genomläsning av alla 

artiklarna. Därefter delade vi upp artiklarna mellan varandra. De lästes igen 

och stycken som tycktes svara på syftet plockades ut. De relevanta styckena 

översattes individuellt för att få en tydligare helhetsbild. I det andra steget 

jämfördes utvalda delar från alla artiklarnas resultat och likheter 

identifierades. Efter detta sammanställdes likheterna gemensamt till sex 

subkategorier som sammanfattade resultatet i de olika artiklarna. Dessa 

subkategorier skapade sedan två huvudkategorier som användes som 

underrubriker i resultatet. Se exempel på bearbetningen av artiklarna och 

kategorisättning i bilaga 4.  

5.4 Forskningsetiska aspekter 

 
Forskning som innehåller insamlade data eller prover som ska användas för 

nya ändamål behöver ett samtycke från deltagarna. Även ett godkännande 
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från en etisk kommitté behövs för att forskningen ska kunna bedrivas 

(Helsingforsdeklarationen, 2013).  

 

Samtliga åtta artiklar som användes i resultatet hade fått ett etiskt 

godkännande för sin forskning. Forskningsämnet var någorlunda nytt för 

författarna, därför saknades även någon större förförståelse. Den lilla 

förförståelsen som fanns baserades på saker vi läst, hört och diskuterat i 

skolan eller med vänner. Artiklarna analyserade med insikten att våra 

individuella förutfattade meningar kunde påverka hur texterna tolkades. Vid 

bearbetningen av resultatet användes ett transparent förhållningssätt där all 

data som svarade på syftet redovisades. På så vis vinklas inte resultatet till 

författarnas fördel. 

6 Resultat 

 

Genom analysprocessen framträdde två huvudkategorier: 1) känslomässiga 

erfarenheter med subkategorierna förnekelse, missnöje med primärvården, 

skuld och skam och maktlöshet och oro samt 2) erfarenheter av sociala 

konsekvenser med subkategorierna ensamhet och isolering och förändringar i 

familjesystemet.  

 

De analyserade artiklarna har numrerats i artikelmatrisen (bilaga 3). Dessa 

nummer används för att referera i resultattexten. 

6.1 Känslomässiga erfarenheter 

6.1.1 Förnekelse 

 
Initialt var förnekelse en gemensam nämnare hos många föräldrar (2,6,7). Att 

ens eget barn skulle drabbas av AN var inte något som de hade förväntat sig 

(2,6). En del föräldrar vittnade om en föreställning över hur en familj med en 
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AN-drabbad ungdom ser ut. Den föreställningen stämde inte överens med 

deras egen uppfattning om sin familj (6). Kunskap om sjukdomen var 

avgörande för att upptäcka den. Många föräldrar erkände sig veta lite om AN 

och att det gjorde det svårt för dem att se vad som pågick (2,6). Tidiga tecken 

som viktminskning normaliseras (2). Vissa tolkade det som en normal del i 

att vara tonåring och att utvecklas. Andra reflekterade inte så mycket över 

det utan var glada att deras barn hade engagerat sig mer i sport istället för 

TV-spel. En del föräldrar menade också att de trodde det skulle vara en 

period som skulle gå över (6).  

 

När föräldrarna förstod att något var fel sökte de sig ofta till internet för svar. 

Svaren som föräldrarna hittade inkluderade ofta bilder på beniga barn (6). 

När deras egna barn inte såg ut som på bilderna kunde det försvåra insikten 

om att deras barn led av AN (6). Det visade sig också att många föräldrar 

delade en gemensam bild över hur långt ätstörningen behövde gå innan man 

sökte hjälp (6). På grund av brist på kunskap och förståelse för sjukdomen 

blev det en chock för föräldrarna när diagnosen sattes (2). Trots diagnosen 

var många föräldrar rädda och försiktiga med att benämna sjukdomen vid 

namn. Genom att undvika namnet upplevdes inte situationen lika verklig 

eller läskig (6). Att samtala med andra familjer i liknande situationer i multi-

family therapy (MFT) bidrog till en bredare förståelse av sjukdomen. 

Förnekelsen minskade med hjälp av olika övningar som ingick i MFT. Att 

dela med sig av egna erfarenheter och ta del av andras fördjupade förståelsen 

för sjukdomen dess inverkan och grepp om deras barn (7).  

6.1.2 Missnöje med primärvården 

 
Ett återkommande tema som föräldrarna gjorde uttryck för var missnöjet med 

primärvården. När de kommit till insikt om att deras ungdom var i behov av 

hjälp för sin ätstörning så vände man sig till sin lokala vårdcentral för att få 

prata med en allmänläkare. Dock motsvarade inte mötet förväntningarna hos 
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många föräldrar (1,2,3,6). Man upplevde sig inte tagen på allvar eller att 

beteendet normaliserades, att vilja gå ner i vikt och banta påstods vara 

normalt för tonårsflickor (1,3). Det uppstod en känsla av att behöva tjata sig 

till eller övertala läkaren om att ungdomen var i behov av hjälp och vård. En 

förälder beskrev en situation där ungdomen gått med på att söka hjälp, men 

att hon ville genomföra mötet själv (6). Vid samtalet så avfärdades hon direkt 

och blev aldrig hörd. Strax därefter gick föräldrarna in i rummet upplevde 

samma bemötande (6).  

 

Många av läkarna hade bristande erfarenhet och kunskap om ätstörningar 

vilket gjorde att föräldrarna inte fick den information de behövde eller 

förväntade sig att få (2). Även okunskap om behandling som fanns tillgänglig 

för ungdomarna ledde till ilska och frustration hos föräldrarna när man inte 

visste vem man skulle vända sig till (1,2). Andra upplevde inte brist på 

kunskap hos läkarna utan snarare ett antagande att föräldrarna redan var 

experter på sjukdomen, man saknade mer utförlig information och en 

supportgrupp att vända sig till (1).  

 

Vid läkarbesöken saknade föräldrar stöd och information om prognos. Oron 

var hög och på grund av dålig kunskap kring sjukdomen så visste man inte 

hur framtiden såg ut. Exempelvis valde en läkare att avvakta med sin 

bedömning och boka in ett återbesök för ungdomen efter tre veckor. Vid 

detta tillfälle vägde ungdomen redan så pass lite att föräldern var osäker på 

om hon ens skulle överleva tills dess (2,6).  

6.1.3 Skuld och skam 

 
Skuld och skam blev närvarande på olika sätt. Många föräldrar skuldbelade 

sig själva för att deras barn drabbats av AN. På grund av sjukdomen 

ifrågasatte föräldrarna sin förmåga att vara en bra förälder (1,2,4,5,6,8). Det 

fanns en rädsla över att de hade gjort någonting fel som utlöst sjukdomen 
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(2,5,6,8). Vissa föräldrar kände skuld över att inte lyckats ge sina barn att en 

bättre självkänsla (6). Andra kände skuld över att dem kanske orsakat 

sjukdomen genom sina egna försök att gå ner i vikt eller testa på olika dieter 

(1). De var oroliga över att deras ageranden hade påverkat sina barns 

tankemönster och försatt dem i denna situation. Pappor visade sig också ta på 

sig skuld på grund av oförmåga att förstå sjukdomen samt de känslor som 

barnen går igenom i samband med AN (4). Förutom skulden och skammen 

över att ha orsakat sjukdomen så fanns en skuld i att inte ha förstått 

symtomen och sökt hjälp tidigare (1,6). 

 

Det fanns även en upplevelse att bli dömd av utomstående (2,6). Vissa 

föräldrar erfor att de blev dömda av vårdpersonal. Att de ansågs varit dåliga 

föräldrar. Högst sannolikt berodde detta dock på dålig kommunikation 

mellan parterna (2). Men det var inte bara vårdpersonal som föräldrar uppgav 

sig dömda av, det var även vänner och andra utomstående. Det gjorde att 

föräldrarna skämdes över sitt barns svårigheter och undvek att prata om det 

(6).  

 

MFT blev ett värdefullt tillfälle för föräldrarna att dela med sig av sina 

erfarenheter. Effekten av att ventilera sina erfarenheter var att känslan av 

skuld och skam minskade (7,8). Redan efter bara två dagar kunde vissa 

föräldrar känna att deras skuld för sjukdomen helt hade försvunnit (7). 

Känslan av att vara en värdelös förälder minskade också då föräldrarna fick 

bekräftat att andra vanliga familjer kunde drabbas av AN utan att föräldrarna 

gjort någonting fel, utan det var något som kunde drabba alla (8). 

6.1.4 Maktlöshet och oro 

 
Närvaron av AN bidrog till erfarenheter av jobbiga känslor under hela 

sjukdomsförloppet (2,4,5). Föräldrarna vittnar om en upplevd oro och 

maktlöshet under olika delar av processen. Redan innan det fanns en diagnos 
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och en behandlingsplan var känslorna där. I takt med utvecklingen av det 

sjukliga beteendet började misstankar och oro att växa. Senare när 

föräldrarna insett allvaret och förstått att deras barn behövde professionell 

hjälp blev maktlösheten ett faktum. Detta på grund av att deras barn många 

gånger vägrade att söka och ta emot hjälp (5,6). 

 

Längre in i processen när en diagnos var satt och en behandling påbörjats var 

oron och maktlösheten fortfarande närvarande (2,5,6). Det fanns bland annat 

en osäkerhet för behandlingsprocessen. Osäkerheten grundade sig i bristande 

kunskap om både behandlingen och sjukdomen. Oro relaterat till om 

behandlingen skulle fungera och om barnet någonsin skulle bli friskt upptog 

därför föräldrarnas tankar (2). Dessutom var föräldrarna oroliga för återfall 

och om deras barn skulle dö (2,5). Föräldrarna kände sig maktlösa när de inte 

såg resultat av behandlingen (2) men också maktlösa för att dem inte kände 

att dem kunde göra någonting själva (6). Vid andra sjukdomar kan en 

operation eller medicin åtgärda problemen men vid AN är det inte lösningen, 

vilket var svårt för föräldrarna att hantera (6). Många gånger kändes det som 

att man tog ett steg fram men sedan tre tillbaka (2).  

 

Hos papporna var maktlösheten mycket uttalad. Enligt en studie visade det 

sig att pappor har svårare för att förstå sjukdomen AN. Dels på grund av 

oförståelse för kvinnors syn på sin kropp men också på grund av sjukdomens 

komplexa påverkan både psykologiskt och emotionellt. Bristen på förståelse 

och kunskap gjorde känslan av maktlöshet stark (4).  

 

Som förälder var man dessutom orolig över hur sjukdomen påverkade andra. 

Det fanns en rädsla över hur det sjuka barnets beteende påverkade andra 

familjemedlemmar men också vänner (5).  
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6.2 Erfarenheter av sociala konsekvenser 

6.2.1 Ensamhet och isolering 

 
Gemensamt för många familjer var att de upplevde sig ensamma och 

isolerade från resten av samhället (1,3,5,6,7). Att gå ut och äta tillsammans 

på restaurang blev ovanligt och när det väl hände så blev valet begränsat till 

de ställen där ungdomen kände sig bekväm. Dessa utflykter tillsammans med 

familjen var något som föräldrarna saknade (1). Även rädslan av att lämna 

ungdomen ensam hemma gjorde att man undvek att lämna hemmet 

tillsammans (3). När måltiderna blivit en kamp och förknippat med bråk så 

gick familjen även miste om inbjudningar till fester eller andra träffar. Man 

slutade att socialisera med vänner och bekanta för att man oroade sig för hur 

den gemensamma middagen skulle utspela sig. Även rädsla för att andra 

skulle kritisera eller kommentera deras barns matvanor gjorde att man 

undvek dessa träffar vilket ytterligare intensifierade ensamheten och 

isoleringen (5). En förälder erfor även att deras vänner tog distans från 

familjen på grund av tabun kring psykisk ohälsa. Hon upplevde att de var 

rädda för sjukdomen och därför inte kom på besök (3).  En annan aspekt som 

bidrog till isolering var det faktum att många föräldrar inte hade möjlighet att 

arbeta som vanligt längre. De flesta behövde gå ner i timmar på sitt arbete på 

grund av ungdomens omfattande omvårdnadsbehov och vissa tvingades 

sjukskriva sig helt. Detta drabbade föräldrarnas ekonomi på grund av den 

minskade inkomsten (5). En förälder beskrev att det kändes som att vara 

mammaledig med ett spädbarn igen. På grund av AN fick hon bortprioritera 

jobbet och hennes företag påverkades negativt (3). 

 

MFT visade sig ha en positiv inverkan hos de föräldrar som känt sig 

ensamma och isolerade (7,8). Föräldrarna uttryckte hur lättade de hade blivit 

när de fått höra andra familjers berättelser. De insåg att de inte var “den 

enda” familjen och kunde se likheter i ungdomarnas beteende- och 
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tankemönster (7). När man delade sina erfarenheter och insåg att andra 

“normala” familjer också drabbats av sjukdomen kände man sig mindre 

ensam. Det bidrog dessutom till en känsla av samhörighet och gemenskap 

(8). Terapin motiverade även föräldrarna att kämpa mot sjukdomen när de 

kunde göra det tillsammans (7).  

6.2.2 Förändringar i familjesystemet 

 
AN visade sig även ha en stor inverkan på familjens hemmiljö, stämningen i 

huset, rollfördelningen i familjen samt förändringar i vardagliga rutiner 

(1,3,4,5,6).  

 

AN:s påverkan i hemmiljön beskrevs som något som sammanförde familjen 

samtidigt som det splittrade dem (6). Sjukdomen var energikrävande för alla 

inblandade och påverkade hela atmosfären i hemmet negativt (1,5). När 

ungdomen krävde övervakning dygnet runt tog det enormt med energi och 

släppte man på det för bara en sekund så hände något (5). Miljön kring 

måltiderna förändrades och en förälder som tidigare älskat matlagning 

tappade det intresset när maten enbart kopplades till bråk och gräl (1). 

Ungdomens förändrade matvanor kunde även ha en negativ inverkan på 

föräldrarnas. En förälder fick själv svårt för att äta medan den andra åt mer 

för att kompensera för ungdomens restriktiva matintag (5). 

 

Många föräldrar vittnade även om den rollfördelning som uppstod i samband 

med sjukdomen (3,4). Mammorna hade oftast det största ansvaret medan 

papporna tenderade att ta på sig en sekundär roll. Detta på grund av en brist 

på förståelse för fenomenet, känslorna och den psykologiska inverkan AN 

kan ha på deras barn. Bristen på kunskap hos papporna reflekterades också i 

att de hade en mindre roll i behandlingsprocessen (4).  
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Till följd av den ojämlika ansvarsfördelningen så påverkades mammornas 

mentala och fysiologiska hälsa. De glömde bort att ta hand om sig själva när 

det viktigaste för dem var att ungdomen gick upp i vikt. Många kände sig 

uppslukade av sjukdomen. Att övervaka mat och träning var det första de 

tänkte på morgonen och det sista på kvällen (3). 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

 
Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av att vara förälder till en 

ungdom med AN. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie som 

baserades enbart på kvalitativa artiklar. Den här metoden lämpar sig för att 

utforska fenomen och upplevelser. Kvalitativa studier ger dessutom en 

djupare förståelse på fenomenet och en individs specifika upplevelser eller 

erfarenheter. Den valda metoden stärker därför tillförlitligheten och 

kvaliteten på resultatet. Genom att enbart inkludera kvalitativa artiklar så 

minskar resultatets överförbarhet på grund av att en mindre population 

studeras. Resultatet från kvalitativa artiklar riskerar också att färgas av 

forskarens förförståelse eller feltolkas vid exempelvis intervjuer (Kjellström, 

2015). Detta ses som svagheter i litteraturstudiens val av metod. Till skillnad 

från kvantitativa studier så är det svårare att förutse etiska dilemman. Olika 

frågor kan vara olika känsliga för deltagarna och det kräver att forskaren har 

ett etiskt förhållningssätt samt är följsam och lyhörd (Kjellström, 2015).  

7.1.1 Urval och datainsamling 

 
I den slutgiltiga sökningen i CINAHL fick vi sammanlagt 499 träffar. 

Vanligtvis brukar man vilja avgränsa sökningen ytterligare för att undvika att 

granska artiklar som inte kan kopplas till syftet. Detta för att både spara tid 

och för att sökningen lättare ska kunna upprepas. I vårt fall fanns ett 

begränsat utbud av kvalitativa artiklar som svarade på syftet. Eftersom alla 
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kvantitativa artiklar exkluderades blev det svårt att avgränsa sökningen 

ytterligare på grund av en risk för bortfall av relevanta kvalitativa artiklar. 

Trots att kvantitativa artiklar var mest förekommande ville vi försöka behålla 

vår vision om hur litteraturstudien skulle utformas. Precis som Kristensson 

(2014) skriver är erfarenheter lämpligt att undersöka med hjälp av en 

kvalitativ ansats och denna metod är även vanligast förekommande inom 

vårdvetenskap. Vi valde därför att stanna vår sökning vid 499 träffar. Trots 

omfånget av artiklar som sökningen resulterade i lästes alla titlar, sedan 

abstrakts och fulltexter om de var av relevanta. I PsycINFO upprepade vi 

samma sökning. Den enda skillnaden var att databasen möjliggjorde att 

enbart inkludera kvalitativa artiklar i sökresultatet. På grund av detta kriteriet 

blev antalet träffar enbart 152 och mer hanterbart. Alla titlar genomgicks 

samt de abstrakts och fulltexter som bedömdes svara på syftet.  

 

Litteraturstudien bygger på åtta kvalitativa artiklar. För ett mer trovärdigt 

resultat kunde fler artiklar ha varit att föredra. Detta skulle ha ökat 

tillförlitligheten och kvaliteten på arbetet. Dessvärre lyckades vi inte hitta 

fler artiklar med en kvalitativ ansats som svarade på syftet. Detta var också 

anledningen till att sökningen inte avgränsades mer men inte heller 

breddades på grund av att vi redan hade ett högt antal träffar. För att få fler 

träffar med kvalitativa artiklar som svarade på syftet hade ännu fler 

synonymer i sökblocken kunnat användas, till exempel ”reflection” eller 

”thoughts”. Sökblocken utformades genom att söka på ord vi själva ansåg 

lämpliga. Utifrån dessa träffar kunde sökord andra studier använt sig av 

identifieras. Dessa kunde sedan läggas till som synonymer med hjälp av OR. 

När vi läst igenom ett antal abstracts så upplevde vi att samma sökord och 

synonymer dök upp. Därför nöjde vi oss med de sökord vi hittat.  

 

Vi är medvetna om att vårt resultat kan ha påverkats av att vi endast 

inkluderat kvalitativa artiklar. Resultatet från kvantitativa studier kan 
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appliceras på en större grupp människor då deltagarna är fler och har en 

större geografisk spridning. Det ökar generaliserbarheten jämfört med 

kvalitativa studier där urvalet är mer koncentrerat och man istället djupdyker 

i erfarenheterna. Sju av åtta resultatartiklar använde sig av intervjuer som 

metod. Vid intervjuer finns det en större risk att forskaren påverkar resultatet 

jämfört med en kvantitativ studie där man använt sig av till exempel enkäter. 

Vid en intervju kan forskarens relation med deltagaren påverka hens svar 

eller feltolka dem. Resultatet kan därför ha påverkats av forskarens roll.  

7.1.2 Kvalitetsgranskning 

 
I granskningsprocessen användes Malmö högskolas granskningsmall, se 

bilaga 5 (Carlsson & Eiman, 2003). Där fick varje artikel poäng som 

omsattes till en procent och sedan en grad som speglade artikelns kvalitet. 

Det fanns tre grader, grad I motsvarade 80%, grad II 70% och grad III 60 %. 

Sju av åtta artiklar uppnådde över 80% och därmed grad I. 

Granskningsmallen innehöll olika frågor. En fråga riktade sig till 

patientgruppen som undersöktes, i mallen undersökte man 

lungcancerpatienter. Frågan ändrades till föräldrar till en ungdom med AN 

för att passa syftet. Vissa frågor som till exempel ”bortfall med betydelse för 

resultatet” var tolkningsbara och därför kan poängen och graden påverkats av 

vår subjektiva syn. En artikel som inkluderades i resultatet uppnådde endast 

grad II. På grund av det begränsade antalet kvalitativa artiklar men också för 

att artikeln endast var tre poäng ifrån att uppnå grad I valde vi ändå att 

inkludera den i vårt resultat. Vi ansåg att den höll god kvalitet och svarade på 

syftet. Detta val kan dock ha påverkat resultatets kvalitet i sin helhet.  

 

En artikel som inkluderades var en artikel där forskaren inte haft direkt 

kontakt med föräldrarna. Istället intervjuades vårdprofessioner som var 

involverade i behandlingen av ungdomar med AN. Syftet var att undersöka 

dessa vårdprofessioners erfarenheter av att jobba med pappor till dessa 
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ungdomar. På så sätt framkom pappornas erfarenheter genom 

vårdpersonalens ögon. Resultatet kan ha påverkats av detta faktum då 

erfarenheterna var tolkade och inte identifierade genom en direkt intervju 

med papporna. Trots att forskarna inte direkt intervjuade föräldrarna valdes 

studien att inkluderas på grund av att resultatet svarade på syftet. Dessutom 

kompletterade den en annan artikel som valdes om mammors erfarenheter. 

På så sätt kunde föräldrars erfarenheter lyftas oavsett könstillhörighet.  

7.1.3 Analys 

 
I analysen granskade vi artiklarnas resultat för att hitta likheter mellan dem. 

De likheter som vi fann blev till subkategorier och sedan även 

huvudkategorier. Subkategorierna handlade främst om erfarenheter av 

känslor hos föräldrarna som uppstod under hela sjukdomsförloppet. Dessa 

kunde styrkas med ett flertal av artiklarna vilket ökade tillförlitligheten i 

resultatet. De huvudkategorierna underlättar för läsaren att separera på 

föräldrarnas känslor och de sociala konsekvenser som uppkom till följd av 

AN. Att utforma både subkategorier och huvudkategorier kan därför ses som 

en styrka i denna studie. Det som kan minska tillförlitligheten är den 

subjektiva tolkningsfaktorn hos författarna. Vid analysen kan det vara lätt att 

omedvetet tolka resultatet utifrån sina förutfattade meningar. Alla resultat 

som svarat på syftet har redovisats och triangulering har använts. Det innebär 

att båda författarna läste alla artiklarna enskilt. De meningsbärande enheterna 

identifierades var för sig från de åtta artiklarna som fördelats oss emellan. 

Till sist tolkades och kategoriserades resultatet gemensamt. Fördelen med 

den här metoden är att resultatet inte riskeras att färgas av en enskild persons 

tolkning (Kristensson, 2014). Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att 

vissa meningsbärande enheter kan ha missats på grund av att författarna 

valde att dela upp arbetet vid identifieringen av dessa. Valet av vilka 

meningar som var relevanta för studien kan därför ha skilt sig beroende på 

individens tycke och tolkning.  
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Alla artiklar till den här litteraturstudien var skrivna på engelska. I 

analysdelen där subkategorier och kategorier skapades översattes artiklarna 

till svenska. Risken med översättningen är att en del av innehållet går förlorat 

på grund av olikheter i språken. Det är ytterligare en faktor som kan ha 

påverkat resultatet. Originaltexten användes i granskningen men utvalda 

meningar översattes i analysdelen för att få en bättre förståelse samt lättare 

kunna identifiera likheter.  

 

Den geografiska spridningen är fördelad fyra olika länder samt två 

världsdelar. Sju artiklar var från Europa och en var från USA. 

Överförbarheten kan inte appliceras internationellt, men eventuellt i Europa. 

Begreppet innebär att resultatet kan appliceras i andra sammanhang eller 

situationer. Det kan ses som en styrka i denna litteraturstudie. Studiernas 

urval av deltagarna var dock ojämnt, mer än dubbelt så många av 

respondenterna var mammor (53 mammor och 21 pappor), vilket kan 

påverka överförbarheten. Ytterligare en aspekt som påverkar överförbarheten 

av resultatet är studiernas fördelning av pojkar och flickor med AN. 

Artiklarna specificerade endast könsfördelningen hos föräldrarna. Begreppet 

flickor var tenderande i artiklarna vilket antyder på att de flesta ungdomarna 

var tjejer. Resultatet går på grund av detta kanske inte att applicera lika bra 

på föräldrar till söner med AN vilket kan ses som en svaghet. 

 

Sju av åtta valda artiklar svarade direkt på litteraturstudiens syfte. Det vill 

säga att de undersökte erfarenheter av att vara förälder till en ungdom med 

AN. Den sista svarade också på syftet fast genom vårdpersonalens ögon. Den 

artikelns syfte var att utforska vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med 

pappor till ungdomar med ätstörning. Artiklarnas metoder liknade även 

varandra. Sju av åtta artiklar använde sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod medan en artikel använde daglig journalföring, 
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poängskalor och diskussioner i fokusgrupper. Att majoriteten av artiklarna 

använder sig av liknande metoder och svarar direkt på syftet ses som en 

styrka och ökar tillförlitligheten av våra resultat. 

7.2 Resultatdiskussion 

 
Studiens syfte var att undersöka erfarenheter av att vara förälder till en 

ungdom med AN. Resultatet mynnade ut i två huvudkategorier: 

känslomässiga erfarenheter och erfarenheter av sociala konsekvenser. Varje 

huvudkategori innehöll i sin tur subkategorier som speglade likheterna i 

artiklarnas resultat. Totalt utformades sex subkategorier. Resultaten kommer 

att diskuteras under respektive subkategori. 

7.2.1 Förnekelse 

 
Föräldrar upplevde sig leva i förnekelse när de först började upptäcka 

symtom på AN hos sin ungdom. FFO beskriver att de föreställningar man har 

om ohälsa påverkar i stor grad hur man upplever sjukdomar. Varje individ 

har en unik subjektiv upplevelse av ohälsa oavsett diagnos (Wright, Watson 

& Bell 2011). Föräldrarna i studierna hade en föreställning om hur en familj 

med en AN-drabbad ungdom såg ut. Dessutom förväntade man sig inte att 

just sitt barn skulle drabbas. På grund av dessa föreställningar tog det tid 

innan föräldrarna erkände sjukdomen och levde istället i förnekelse. Detta 

kan tolkas som en hindrande föreställning. En hindrande föreställning till 

skillnad från en underlättande minskar antalet lösningar på problemet. Det 

beror på att vi tenderar att ignorera ny kunskap som motsäger vår tidigare 

uppfattning och istället enbart accepterar det som bekräftar den (Wright, 

Watson & Bell 2011).  

  

Resultatet indikerade att föräldrar drog sig för att söka hjälp. Dels för att man 

inte insåg allvaret i sjukdomen men också för att dem tolkade symtomen som 

en naturlig del i puberteten. Detta bekräftas av kurslitteraturen och annan 
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forskning. FFO beskriver att familjemedlemmars föreställningar om ohälsa 

påverkar insikten om allvaret i tillståndet. Konsekvensen blir att inledning av 

behandling skjuts upp (Wright, Watson & Bell 2011). Studier visar att 

föräldrar generellt har svårt att upptäcka psykisk ohälsa i tidig ålder. Det 

finns en ovilja att se att något skulle vara “fel” på sitt eget barn förnekelse är 

därför ett vanligt förekommande fenomen (Walter, Yuan, Morocho & 

Thekkedath 2019). 

7.2.2 Missnöje med primärvården 

 
När föräldrarna kommit till insikt om att de behövde hjälp vände de sig till 

primärvården för att få hjälp. För några motsvarade inte mötet deras 

förväntningar och man blev missnöjd med bemötandet man fick.  

Deltagare vittnade om att läkare i primärvården inte tog deras oro på allvar. 

Dem kände sig negligerade och att läkaren normaliserade ätstörningen. 

Föräldrarna upplevde inte att deras livsvärld blev sedd och att läkarens 

förförståelse tog över. På grund av detta utvecklades ett missnöje från 

föräldrarnas sida. Ett öppet och följsamt vårdande är väsentligt för ett gott 

bemötande. Det innebär att man som vårdpersonal ska använda alla sina 

sinnen för att se, tänka, lyssna, känna och förstå. Patientens livsvärld och 

berättelse behöver vara i centrum, på så sätt får vårdaren förståelse för 

patientens unika upplevelse av sitt tillstånd (Dahlberg & Segersten 2010).  

 

Erfarenheter av primärvården tycks variera beroende på sjukdom. För 

föräldrar till barn med allergisk rinit blev bemötandet med primärvården 

annorlunda i relation till läkarnas kunskapsnivå kring ämnet. Cirka 70% av 

föräldrarna hade uteslutande kontakt med läkare i primärvården för att få 

hjälp och råd om hur man skulle hantera allergin. Allergisk rinit är dessutom 

en av de 10 mest vanliga orsakerna till att man besöker primärvården 

(Garbutt et al., 2014). Att upplevelsen och mötet med primärvården för 
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åkommor som allergier skiljer sig från dem som söker för AN kan ha många 

orsaker. Författarnas uppfattning är att det fortfarande finns tabu kring 

psykisk ohälsa till skillnad från somatiska besvär. Det är först nu som 

mörkertalet kring ätstörningar har börjat lägga sig och därmed söker nog allt 

fler ungdomar vård. Författarna misstänker att primärvården inte hunnit med 

i utvecklingen. Det kan vara en förklaring till varför de är oförberedda och 

okunniga kring psykiska sjukdomar. De äldre läkarna kanske saknar kunskap 

i ätstörningar då det är en relativt ny diagnos. Kanske ingick det inte i den 

generationens utbildning.  

7.2.3 Skuld och skam 

 
När ungdomen blev sjuk i AN så upplevde föräldrar en känsla av skuld 

och/eller skam. De kände sig värdelösa som ej kunnat skydda sitt barn eller 

att de misslyckats med att stärka deras självförtroende. Ett fenomen inom 

FFO som uppstår vid problem såsom ohälsa inom familjen är 

skuldbeläggning. Vid närvaro av ohälsa förstärks ofta konflikter mellan 

familjens medlemmar. För att hantera konflikten finns ett behov att beskylla 

någon för ohälsan, antingen i familjen eller utanför (Wright, Watson & Bell, 

2011). 

  

Deltagarna i flera studier uppgav att de kände skuld för sjukdomen. Tankar 

som “hade jag kunnat hindra detta?” uppstod när föräldrar önskade att de 

upptäckt symtomen och sökt hjälp tidigare. Pappor hade en tendens att 

skuldbelägga sig själva då de hade svårare att förstå sjukdomen och de 

känslor som ungdomen gick igenom. När man skuldbelägger sig själv kallas 

det inom FFO för internalisering. Genom att istället ge ohälsan eller 

sjukdomen ett eget liv som man lägger skulden på så ökas sammanhållningen 

i familjen och konflikterna kan minskas. Det kallas för externalisering 

(Wright, Watson & Bell, 2011). 
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Föreställningar om sjukdomen och vilka familjer den drabbade var troligen 

också en bidragande faktor till varför skuld var närvarande. En del föräldrar 

hade förutfattade meningar om vilken typ av familj som drabbades av 

AN.  Den typen stämde inte överens med deras syn på sin familj. När 

diagnosen sattes på deras barn kan det vara så att föräldrarna upplevde skuld 

på grund av att de nu såg sig som “en sån familj” som de ansåg var dålig. 

  

Skam är också en känsla som uppstod hos föräldrarna. Vissa upplevde sig 

dömda av utomstående eller av vårdpersonal. Hur vårdpersonal bemöter 

föräldrarna blir därför väsentligt för att stärka dem och minska den skuld 

eller skam de känner. Vårdpersonal bör framhålla de positiva aspekterna, 

snarare än brister och svagheter i familjen. FFO har visat att beröm och 

förstärka familjens resurser från ett positivt perspektiv bidrar till de känner 

sig bekräftade istället för ifrågasatta eller dömda (Wright, Watson & Bell 

2011).  

 

7.2.4 Maktlöshet och oro 

 
Vid sjukdom tappar vi kontroll då den orsakar tillstånd vi inte kan styra över. 

Förlusten av kontroll skapar lidande och problem för patienten men också 

familjesystemet som hen ingår i (Wright, Watson & Bell, 2011). Många 

föräldrar i studierna vittnade om maktlöshet gentemot sjukdomen och 

situationen de befann sig i. Maktlöshet kan liknas med brist på kontroll. 

Sjukdomen som hade deras ungdom i ett fast grepp var något som de inte 

kunde påverka eller styra över. De kunde inte heller påverka ungdomens vilja 

att ta emot hjälp, hur framtiden skulle spela ut eller resultatet av 

behandlingen. Denna ovisshet eller oro är inte unik för föräldrar till 

ungdomar med AN. Även föräldrar till cancersjuka ungdomar beskrev 

liknande känslor. När man inte visste hur sjukdomen skulle fortlöpa tänkte 
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man att det värsta tänkbara kunde ske vilken minut som helst (Benedetti, 

Garanhani & Sales 2014).  

  

Hos föräldrarna som vittnade om en känsla av oro och maktlöshet grundade 

sig tankarna i en osäkerhet om behandlingens effekt. De upplevde sig 

okunniga vilket resulterade i att föräldrarna tog ett steg tillbaka och därav 

minskade deras delaktighet. Osäkerheten om behandlingens effekt fanns 

även hos föräldrarna till ungdomar med cancer. Vissa behandlingar gav 

negativa biverkningar som försämrade ungdomens tillstånd och ökade 

lidandet, vilket bidrog till föräldrarnas ambivalens kring behandlingen 

(Benedetti, Garanhani & Sales 2014). För att patienten, eller närstående i 

detta fall, ska kunna vara delaktiga i vården så krävs det att de kontinuerligt 

får information och att en vårdrelation utvecklas (Eldh, 2014). AN är en 

sjukdom som ofta kräver lång behandling. Hade vårdpersonalen informerat 

föräldrarna mer, bjudit in dem att vara delaktiga och stöttat dem under hela 

tillfrisknandet hade kanske maktlösheten och oron hos föräldrarna minskat.  

  

Maktlösheten hos papporna var mycket uttalad. De upplevde sig ha svårare 

att förstå sjukdomen. För att kunna öka delaktigheten hos papporna samt 

avlasta mammorna i sin roll som vårdare hade sjuksköterskan kunnat utbilda 

och bjuda in papporna till delaktighet. För att ett respektfullt möte ska kunna 

ske krävs ett inkännande lyssnande, respekt och en pedagogisk förmåga hos 

sjuksköterskan. Om sjuksköterskan hade gått in med detta förhållningssätt 

hade förutsättningar för delaktighet och ett utbyte av kunskap och 

erfarenheter skapats (Eldh, 2014).  

7.2.5 Ensamhet och isolering  

 
Föräldrarna i majoriteten av studierna var överens om att de kände sig 

ensamma. Resultatet talar för att föräldrar aktivt började undvika sociala 

sammanhang men också att andra tog avstånd från dem. Distanseringen som 



 

 36 

ledde till känslan av ensamhet berodde delvis på att de själva och andra 

upplevde familjerna annorlunda. Begreppet ensamhet kännetecknas av 

sammanhang och gemenskap. Att känna att man är annorlunda kan bidra till 

upplevelsen av ensamhet då känslan av gemenskap och sammanhang bryts 

(Dahlberg & Segersten, 2010). 

  

De gemensamma föreställningar man delar ligger till grund för familjelivet 

och det sociala livet. Nya drastiska förändringar, som exempelvis sjukdom i 

familjen, gör att dessa föreställningar förändras (Wright, Watson & Bell, 

2011). En förälder upplevde att det finns tabu kring psykisk ohälsa och att 

det var anledningen till att familjens vänner distanserat sig från dem. Det 

fanns alltså en föreställning hos föräldern om hur andra uppfattar sjukdomen 

och deras förändrade situation. Det bidrog direkt till känslan av ensamhet för 

henne, men kanske också indirekt då det kan vara en anledning till varför 

familjen undvek sociala sammanhang. Föreställningar är egna subjektiva 

sanningar om verkligheten som alla människor har (Wright, Watson & Bell, 

2011). Det är sannolikt att flera föräldrar hade föreställningar om hur andra 

uppfattade deras situation som gjorde att de tog ett socialt avstånd och gav 

upphov till känslan av ensamhet och isolering.  

  

Sjukdomen bidrog också till isolering genom att begränsa föräldrarnas 

möjlighet att vara hemifrån. Föräldrarnas sociala sammanhang på jobb och 

med vänner togs ofrivilligt ifrån dem. Ofrivillig ensamhet är inte hälsosamt 

under en lång period. Ensamheten kan leda till stress, smärta och en 

existentiell brist (Dahlberg & Segesten, 2011).  

7.2.6 Förändringar i familjesystemet 

 
Sjukdomen påverkade inte bara ungdomen utan föräldrarna och hela familjen 

som ett system. Det fanns ett behov av att konstant övervaka ungdomen som 

var påfrestande och tog mycket energi från föräldrarna. Att vårda ungdomen 
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i sin hemmiljö blev lidande för de andra familjemedlemmarna. Studier 

vittnar om det lidande som närstående upplever vid en anhörigs svåra 

sjukdom samt erfarenheter kring den tunga uppgiften att vårda en nära 

anhörig. Det ligger stor betoning på att man inom vården inte får glömma 

bort de patienter som vårdas hemma. Vårdpersonal behöver ge stöd för att 

inte patientens eller den närståendes välbefinnande ska försämras (Dahlberg 

& Segersten 2010).  

 

Familjen kan liknas med ett system i den mening att alla delar på något sätt 

påverkar varandra. Delarna som i familjen liknas med familjemedlemmar 

skapar tillsammans en helhet. När en förändring i systemet sker såsom att en 

ungdom drabbas av AN påverkas de andra delarna i systemet (Benzein, 

Hagberg & Saveman 2017). Det här fenomenet visar sig också bland 

föräldrarna i resultatet. Bland deltagarna framkom det att föräldrarna blev 

lidande på olika sätt. De upplevde många jobbiga känslor relaterat till deras 

ungdoms sjukdom men också att rollfördelningen i systemet förändrades. 

Mammorna var de som tog på sig mest ansvar för vården och behandlingen 

och blev mest lidande av föräldrarna till följd av sjukdomen. Forskning har 

även här visat att de anhörigvårdare som är kvinnor och bor tillsammans med 

den sjuka är mest utsatta. De upplever social isolering och har inte fått välja, 

eller välja bort att vara vårdare (Benzein, Hagberg & Saveman 2017). 

8 Slutsats och förslag till vidare forskning 

 

I dagens samhälle är psykisk ohälsa en växande problematik. Däribland 

finner vi sjukdomen AN. Det är en allvarlig och komplex sjukdom som 

orsakar ett stort lidande för den drabbade men också familjesystemet. 

Forskningen visar att anhöriga som vårdar en person med en ätstörning far 

lika illa psykiskt som den sjukdomsdrabbade. På grund av sjukdomens 
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komplexitet och påverkan på hela familjesystemet har den här 

litteraturstudien fördjupat sig i vilka erfarenheter som föräldrar till en 

ungdom med anorexia upplever under sjukdomsförloppet. Genom fördjupade 

kunskaper kan sjukvårdspersonal på ett bättre sätt förstå, hjälpa och minska 

lidandet hos dessa familjer. 

 

De erfarenheter som framkom i resultatet var olika känslor samt sociala 

konsekvenser som uppstod i samband med AN. Känslorna var förnekelse, 

skuld och skam, maktlöshet och oro, missnöje med primärvården samt 

ensamhet. Känslorna kopplades ofta till okunskap kring sjukdomen och dess 

behandling. I kombination med bristande kunskap och stundtals dålig 

kommunikation med vårdpersonal försvårades föräldrarnas förståelse och i 

sin tur delaktigheten. Föräldrarna uttryckte en osäkerhet som gjorde att de 

tog ett steg tillbaka från deras vårdande roll. När kommunikationen mellan 

föräldrar och vårdpersonal blev bristfällig blev även vårdrelationen lidande.  

 

Något som hjälpte föräldrarna att förstå sjukdomen bättre var att delta i MFT. 

Där fick de möta andra familjer i samma situation och ta del av andras 

erfarenheter och kunskap om sjukdomen. Det framgick tydligt att deras 

hantering av sjukdomen och livssituationen blev enklare genom MFT då 

förståelsen och kunskapen om sjukdomen vidgades. 

 

Till följd av sjukdomen tillkom vissa sociala konsekvenser för föräldrarna. 

Resultatet visade att hela familjesystemet påverkades av att ha en ungdom 

med AN. Sjukdomen hamnade i familjens centrum och tog mycket energi. 

Föräldrarna, och framförallt mammorna, tog på sig ett stort ansvar och fick 

lägga ner mycket tid på att ta hand om ungdomen som påverkade deras 

psykiska hälsa negativt. Jobb, vänner, och sociala tillställningar blev 

påverkade av sjukdomen och som ett resultat av det var ensamhet och 

isolering ytterligare en konsekvens. Något som visade sig vara positivt mot 
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ensamheten var även här att delta i MFT. På så sätt fick föräldrarna träffa 

andra i samma situation vilket gjorde att de kände sig mindre ensamma. De 

fick dessutom bekräftat att det fanns fler familjer som gick igenom samma 

sak och att sjukdomen inte var deras fel som föräldrar. 

 

De artiklar som inkluderades i denna studie hade en kvalitativ ansats. Till 

skillnad från kvantitativa artiklar så fokuserar denna forskning på att 

djupdyka i erfarenheter hos en liten grupp människor. Det skapar en djupare 

förståelse av fenomenet, men konsekvensen blir att resultatet inte kan 

generaliseras till en större population. För att kunna dra slutsatsen att dessa 

erfarenheter överensstämmer i andra delar av världen behövs vidare 

forskning på kvantitativ nivå med ett större urval och geografisk bredd.  

 

De artiklar som ingick i denna litteraturstudie fokuserade enbart på 

föräldrarnas erfarenheter och känslor. Eventuellt skulle vidare forskning 

kunna undersöka vad föräldrarna upplevde att de saknade från vården i 

ungdomens behandling. Tillsammans med den informationen hade man 

kunnat utforma förändringsförslag i ungdomars behandling av AN som hade 

minskat lidandet och ökat välbefinnandet för hela familjen. Under analysen 

uppmärksammades att fördelningen mellan mammor och pappor som deltog 

var ojämn. Majoriteten av deltagarna var mammor. I de få artiklar där pappor 

deltog framkom det en svårighet att hantera och förstå sjukdomen. Dessutom 

framträdde det att mammorna var de som tog på sig ansvaret och därmed 

hade sämre psykisk hälsa. Förslag till vidare forskning skulle vara kring 

mammornas och pappornas individuella delaktighet och varför 

ansvarsfördelningen ständigt följer samma mönster. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Sökschema CINAHL    

Datum för sökningen: 2020-03-04 

 

Sökning Sökord & kombinationer Avgränsningar (limits) Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt  

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar  

s1 (MH “Anorexia Nervosa”) 
 

4234 
   

s2 anorexia nervosa 
 

5329 
   

s3 (MH “Anorexia”) 
 

1623 
  

 

  

s4 anorexia 
 

8602 
   

s5 eating disorders 
 

13,941 
   

s6 (MH “eating disorders+”) 
 

16,710 
   

s7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR 

S6 

 
21,121 

   

s8  (MH “Parents+”) 
 

86,305 
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s9 parents 
 

120,856 
   

s10 (MH “Caregivers”) 
 

32,134 
   

s11 caregiver* 
 

62,205 
   

s12 (MH “Mothers+”) 
 

37,950 
   

s13 mother* 
 

92,584 
   

s14 (MH “Fathers+”) 
 

6,349 
   

s15 father* 
 

17,749 
   

s16 S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 

OR S13 OR S14 OR S15 

 
253,711 

   

s17 experience* or perspective* or 

view* or perception* or attitude* or 

emotion* or feeling* or 

understanding* or knowledge* 

 
1,130,162 

   

s18 S7 AND S16 AND S17 
 

856 
   

s19 S7 AND S16 AND S17 Published Date: 

20100101-20201231; Peer 

Reviewed; Language: 

English 

499 72 46 8 
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Bilaga 2. Sökschema PsycINFO  

Datum för sökningen: 2020-03-04 

 

Sökning Sökord & kombinationer Avgränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt  

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar  

s1 MAINSUBJECT.EXAKT(“Anorexia Nervosa 
 

121,54 
   

s2 noft(anorexia nervosa) 
 

14,938 
   

s3 noft(anorexia) 
 

17,317 
  

 

  

s4 MAINSUBJECT.EXACT(“Eating 

Disorders”) 

 
15,789 

   

s5 noft (“eating disorder”) 
 

15,842 
   

s6 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5  
 

32,999 
   

s7 MAINSUBJECT.EXACT(“Parents”) 
 

51,843 
   

s8  noft(parents) 
 

247,850 
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s9 noft(caregiver*) 
 

58,916 
   

s10 MAINSUBJECT.EXACT(“Caregivers” 
 

33,030 
   

s11 noft(mother* 
 

135,951 
   

s12 MAINSUBJECTS.EXACT(“Mothers”) 
 

42,615 
   

s13 noft(father*) 
 

5926 
   

s14 MAINSUBJECT.EXACT(“Fathers”) 
 

4366 
   

s15 S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 

OR S13 OR S14  

 
378,613 

   

s16 noft(experience* or perspective* or view* or 

perception* or attitude* or emotion* or 

feeling* or understanding* or knowledge*) 

 
2,343,460 

   

s17 S6 AND S15 AND S16 
 

3709 
   

s18 S6 AND S15 AND S16 Published Date: 

20100101-

20201231; Peer 

Reviewed 

1322 
   

S19 S18 Language:English 1198 
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S20 S19 Methodology: 

Qualitative study 

152 14 7 7 
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Bilaga 3. Artikelmatris 

 

Artikelnummer Författare, år, 

land 

Syfte Metod/Intervention Urval Resultat Grad 

1 McCormack 

& 

McCann 

 

Irland 

 

2015  

Syftet med studien 

var att undersöka 

subjektiva 

erfarenheter hos 

föräldrar till en 

ungdom med 

diagnosen anorexia 

nervosa.  

Kvalitativ 

deskriptiv design.  

 

Metoden man 

använde sig av för 

att samla in data 

var semi-

strukturerade 

intervjuer.  

7 mammor och 3 

pappor till en ungdom 

med anorexia deltog i 

studien. Deltagarna 

kom från både 

stadsområden och 

landsbygd. 

 

Inklusionskriterier till 

studien var att 

ungdomen skulle 

diagnostiserats med 

anorexia nervosa och 

att hen inte var inlagd 

på sjukhuset vid 

rekryteringstillfället.  

Resultatet visade 

att föräldrarna hade 

en insikt i att 

sjukdomen till stor 

del påverkade hela 

deras 

familjesituation. 

Trots att sjukdomen 

påverkade familjen 

negativt så fanns 

det hopp att 

ungdomen skulle 

återhämta sig och 

bli frisk.  

2 
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2 McArdle, S. 

 

Irland 

 

2017 

Studiens syfte var att 

utforska föräldrars 

erfarenheter av 

kontakt med 

behandlingstjänster 

för deras barn med 

en ätstörning. 

Studien använde 

sig av en kvalitativ 

ansats.  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

genomfördes i 

både mindre 

fokusgrupper samt 

enskilt. 

 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

efter. Datan 

analyserades och 

kodades till olika 

teman. 

Urvalet bestod av 15 

föräldrar, med 

medelåldern = 49,8 år. 

12 mammor och 3 

pappor.  

 

Deltagarna var 

föräldrar till en 

kvinnlig ungdom med 

ätstörning med 

medelålder 14,73 år.  

Studiens resultat 

mynnade ut i tre 

teman som 

påverkade 

föräldrarnas 

erfarenheter i mötet 

med vården och 

behandling.  

 

Temana var; 

behandlingshinder, 

vikten av 

kommunikation 

och osäkerhet.  

1 
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3 Bezance & 

Holliday 

 

England, 

2014 

Syftet med studien 

var att undersöka 

mödrars upplevelse 

av att behandla en 

ungdom med 

anorexia nervosa i 

hemmet.  

Kvalitativ design.  

 

Metoden man 

använde sig av för 

att samla in data 

var semi-

strukturerade 

intervjuer som 

bestod av flera 

öppna frågor. 

9 biologiska mammor 

som bodde med sin 

ungdom inkluderades. 

 

Inklusionskriterier till 

studien var att: 1. 

Ungdomen skulle ha 

övergått från Barn- 

och ungdoms 

psykiatriska vård till 

behandling i hemmet 

samt skulle ha varit i 

hemmabehandling i 

minst två veckor.  

2. Ungdomen skulle ha 

fått diagnosen 

Anorexia nervosa eller 

“Eating disorder not 

otherwise specified of 

an anorexic-type 

(EDNOS-AN).  

Resultatet bekräftar 

tidigare forskning 

som säger att 

speciellt mammor 

upplever mycket 

stress när deras 

ungdom har 

anorexia nervosa 

samt visar att 

behandling i 

hemmet har både 

positiva och 

negativa aspekter.  

1 
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4 Ganson, K. T. 

och 

Hamilton-

Mason, J. 

 

USA 

 

2019 

Studiens syfte var att 

utforska 

vårdpersonalens 

erfarenheter av att 

arbeta med pappor 

till ungdomar med 

ätstörning. 

Studien använde 

sig av en kvalitativ 

metod med en 

fenomenologisk 

ansats för besvara 

syftet. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes 

och spelades in för 

att i efterhand 

transkriberas och 

analyseras.  

Urvalet gjordes genom 

att inkludera 

legitimerad 

vårdpersonal med 

minst ett års erfarenhet 

inom 

forskningsområdet i 

USA. 

 

Urvalet landade i 10 

stycken deltagare, åtta 

var kvinnor och två 

var män med olika 

professioner.  

Studies resultat 

visade på flera 

framträdande teman 

som beskrev 

barriärer mellan 

pappors delaktighet 

i behandlingen till 

sitt AN drabbade 

barn. 

1 
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5 Svensson, 

Nilsson, Levi 

& Suarez 

 

Sverige 

 

2013 

Syftet med studien 

var att undersöka 

föräldrars 

erfarenheter av att 

leva med en ungdom 

med en ätstörning.  

Kvalitativ design. 

 

Metoden man 

använde sig av för 

att samla in data 

var semi-

strukturerade 

intervjuer.  

20 föräldrar till en 

ungdom med anorexia 

mellan 16-18 år 

kontaktades. Av dessa 

20 så deltog 

sammanlagt 10 

föräldrar (sex mammor 

och fyra pappor). 

Bortfallet= 50%. 

 

Inklusionskriterierna 

var att ungdomen 

skulle ha en allvarlig 

ätstörning och ha varit 

i behov av 

specialistvård i minst 

ett år.  

Resultaten gav en 

insikt av föräldrars 

levda erfarenheter 

av att leva med en 

ungdom med en 

ätstörning. Teman 

som berördes var 

emotionell 

påverkan, social 

påverkan och 

coping-strategier 

relaterade till 

ätstörningar.  

1 
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6 Thomson, S., 

Marriott, M., 

Telford, K., 

Law, H., 

McLaughlin, 

J. och Sayal, 

K 

 

Storbritannien 

 

2014 

Studiens syfte var att 

undersöka föräldrars 

erfarenheter av att 

inse att deras barn 

lider av sjukdomen 

AN och sedan 

bestämma sig för att 

söka hjälp. 

Studien använde 

sig av en kvalitativ 

forskningsdesign.  

 

Studien 

genomfördes med 

semistrukturerade 

intervjuer som 

sedan analyserades 

med en tolkande 

fenomenologisk 

ansats. 

  

Åtta föräldrar till barn 

mellan 11-18 år 

inkluderades i studien. 

7 mammor och 1 

pappa. 

 

Barnen skulle uppnå 

Great Ormond Street 

(GOS) kriterierna för 

sjukdomen AN och ha 

haft sjukdomen inom 

de senaste tre åren. 

 

Exklusionskriterier var 

om man inte talade 

flytande engelska eller 

om barnen hade 

ytterligare någon 

psykisk sjukdom. 

Studiens resultat 

konstaterar att 

föräldrar behöver 

hjälp och stöd för 

att få sina 

misstankar om att 

deras barn har AN 

bekräftade. Utan 

stöd fördröjs 

hjälpsökandet och 

sjukdomen hinner 

gå längre. 

 

I resultatet framgår 

också att föräldrar 

genomgår liknande 

känslor och tankar; 

skuld, skam och 

förnekelse.  

1 
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7  Voridaki, 

Simic, Espie 

& Eisler 

 

England 

 

2015 

Syftet med studien 

var att få en bättre 

förståelse för 

förändringsprocessen 

som sker i multi-

family terapi hos en 

ungdom med 

anorexia nervosa.  

Kvalitativ design. 

 

En mixad metodik 

användes som 

innehöll flera olika 

metoder. Dessa 

inkluderade 

poängskalor, 

daglig 

journalföring, 

fokusgrupper och 

observation av 

forskaren. 

Sex familjer deltog i 

studien (sex mammor 

och fyra pappor) samt 

fem av ungdomarna. 

En förälder gav inte 

sitt medgivande till att 

vara delaktig i studien 

men gick med på att 

delta i terapin och att 

forskaren fick vara 

med som observatör.  

 

Inklusionskriterierna 

var att alla familjerna 

skulle ingå i en Multi-

family terapi grupp på 

ätstörningsavdelningen 

för barn och ungdomar 

på Maudsley sjukhus i 

London.  

Resultatet visade 

att dag 1-3 i terapin 

så fick föräldrarna 

en bättre insikt i 

sjukdomen, dock så 

fluktuerade deras 

känslor under dag 

genom de fyra 

dagarna. 

Motivationen att bli 

frisk ökade hos fyra 

av de fem 

ungdomarna och 

”self-efficacy” 

ökade för sju av de 

tio föräldrarna. 

Dessutom så 

upplevde fem av 

sex familjer att 

deras 

kommunikation 

förbättrats mellan 

varandra.  

1 
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8 Engman-

Bredvik, S., 

Carballeira 

Suarez, N,. 

Levi, R. & 

Nilsson, K. 

 

Sverige 

 

2017 

Studiens syfte var att 

utforska föräldrars 

erfarenheter av 

multi-family therapy 

(MFT), en 

behandlingsmetod 

för AN.  

Studien använde 

sig av en kvalitativ 

design. 

 

Strukturerade 

intervjuer samt 

frågeformulär 

användes för att 

samla in data. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades i 

efterhand. 

Analysen 

genomfördes med 

en fenomenologisk 

ansats och 

resulterade i olika 

teman som beskrev 

datan.  

I studien deltog 12 

föräldrar till barn med 

AN (6 mammor och 6 

pappor. Deras barn var 

mellan åldrarna 12-17 

år och hade levt med 

AN mellan 1-4 år. 

 

Alla deltagarna var 

deltagare i 

behandlingsmetoden 

MFT. 

Exklusionskriterie var 

om föräldrarna hade 

något missbruk, 

oförmåga att 

kommunicera på 

svenska eller om det 

förekom någon 

betydande psykisk 

ohälsa. 

Studiens resultat 

visade att MTF var 

en bra och givande 

behandlingsmetod. 

Den hade positiv 

inverkan familjen 

som system. 

 

Studiens resultat 

mynnade ut i tre 

övergripande 

teman; positiva 

erfarenheter, nya 

perspektiv och 

förbättrad 

familjedynamik.  

1 
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Bilaga 4. Exempel på analysprocessen          

 

Meningsbärande enhet Subkategori Huvudkategori 

Deltagarna i studien var eniga om att det blir en rollfördelning i familjerna som har 

en ungdom med en ätstörning. Papporna tenderar att ta på sig en sekundär roll. 

Detta på grund av att dem har mindre förståelse för fenomenet, känslorna och den 

psykologiska inverkan det kan ha på deras barn.  

Förändringar i 

familjesystemet  

Sociala 

konsekvenser för 

föräldrarna 

Papporna visade sig genom studien ha mindre kunskap och förståelse för 

sjukdomen. Det reflekteras i att dem också hade en mindre roll i 

behandlingsprocessen.  

Föräldrar i studien beskrev sina erfarenheter av sjukdomen som något som 

sammanförde familjen men samtidigt splittrade dem. 

Sjukdomen påverkade hela atmosfären i hemmet. Det blev en negativ stämning i 

hela huset. 

Blev svårt för en förälder att äta själv medan den andra åt för att kompensera för 

ungdomens restriktiva ätande. 

Familjerna och syskonen missade sociala event på grund av sjukdomen.  



 

 60 

Sjukdomen påverkade familjens liv, de gick inte ut tillsammans eftersom de inte 

kunde lämna ungdomen hemma ensam. Det ledde till att familjen kände sig 

isolerad.  

Ensamhet och 

isolering 

Mammorna beskrev det som att ha en bebis igen, på grund av anorexin fick jobbet 

bortprioriteras och hennes företag påverkades negativt.  

Mammorna kände sig ensamma och isolerade från resten av familjen då de var 

närmst sina döttrar och vårdade dem. 

De kände sig ensamma eftersom vänner inte vågade komma på besök. Folk i 

allmänhet är rädda för psykiska sjukdomar.  
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Bilaga 5. Malmö högskolas granskningsmall 
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