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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med litteraturstudien är att belysa föräldrars erfarenheter av hur det är att ha ett barn 
med ätstörningar samt föräldrarnas erfarenheter av vården. Nio stycken vetenskapliga artiklar 
användes i litteraturstudien och samtliga artiklar har blivit granskade av etiska kommittéer. 
Åtta av artiklarna som användes var kvalitativa och en var kvantitativ. Efter syftet valdes 
sökorden som sedan användes i databaserna. Databaserna som användes var Pubmed, 
Swemed+ och Cinahl. Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys med manifest 
ansats. Studien visar att föräldrar vill ha mer stöd och information om vad ätstörningar är samt 
hur de ska förhålla sig till sjukdomen. Det framkommer även att föräldrarna vill vara mer 
delaktiga i vården av deras barn. För att sjukvårdspersonalen ska kunna ge föräldrarna ett så 
bra stöd som möjligt är det viktigt att de vet hur föräldrarna upplever sin situation. Genom att 
sjukvårdspersonalen stöttar föräldrarna kan de i sin tur vara ett stöd åt sitt barn.  
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INLEDNING 
 
I dagens samhälle erbjuds ibland barn tjänster för att bli ”perfekta”. Nu senast marknadsförde 
sig bland annat Svenskt skolfoto med ett erbjudande om retuschering på skolfotografierna, 
vilket kan bidra till ett felaktigt skönhetsideal. På TV visas det i stort sett varje dag olika 
dokusåpor om att banta, träna samt äta rätt. Media kan påverka framför allt barn då de 
befinner sig i en fas där de söker sin identitet och kan vara extra mottagliga. För att leva upp 
till dagens skönhetsideal börjar många barn banta redan i unga år för att passa in i det media 
speglar, dvs. att vara smal är detsamma som att vara lycklig och framgångsrik. Men vad 
händer om bantningen går över styr och leder till ätstörningar samt vad innebär detta för 
föräldrarna?  
 
Författarna har valt att skriva om hur det är att vara föräldrar till ett barn med ätstörningar. 
Ätstörningar kan väcka många tankar och känslor hos samtliga inblandade. Genom klinisk 
praxis har författarna både mött barn med ätstörningar och stiftat bekantskap med deras 
föräldrar. Författarnas erfarenheter är att föräldrar lämnas utanför och inte får det stöd och den 
hjälp som de skulle behöva av sjukvårdspersonalen. Därav blev författarna intresserade av att 
belysa hur det är att vara förälder till ett barn med ätstörningar. Studien ska ge inblick i 
föräldrars erfarenheter och behov. Hur blir föräldrarna bemötta av sjukvårdspersonalen, som 
en resurs eller som en bidragande orsak till barnets problem? Författarna önskar att 
kunskaperna om detta sedan ska kunna tas till vara på i vår yrkesroll som sjuksköterskor. 
 
 
BAKGRUND                                                                                   
 
Ätstörningar är ett allvarligt psykosomatiskt tillstånd som främst drabbar barn i yngre tonåren. 
Det är svårt att exakt uppskatta hur många som är drabbade då barn med ätstörningar inte 
alltid söker hjälp av sjukvården. Riksförbundet för anorexi och bulimi beräknar dock att det 
finns omkring 100 000 personer med allvarliga ätstörningar i Sverige. Ungefär lika många 
drabbas årligen av en något lindrigare form av ätstörningar (Growing people,  2008).  
 
Nedan beskrivs inledningsvis vad Anorexia Nervosa (AN) och Bulimia Nervosa (BN) är och 
hur de utvecklas. Därefter följer föräldrarnas perspektiv på hur det är att ha ett barn med 
ätstörningar. 
 
Anorexia Nervosa  
AN betyder ordagrant nervös aptitlöshet och kommer från det grekiska ordet Orexis som 
betyder aptit. Barn som drabbas av AN bekämpar mer eller mindre sin hunger och sina 
impulser att äta, så man kan säga att namnet är vilseledande (Clinton & Norring, 2002).  
Barn som har drabbas av AN ser inte viktnedgången som problematisk utan som något 
önskvärt. Viktnedgången nås genom att kaloriintaget minskas, vilket kan vara ett uttryck för 
självbestraffning (Allgulander, 2005). Barn med AN är rädda för att gå upp i vikt och 
upplever sig själva som tjocka. Oftast inser inte barnet själv att hon/han har drabbats av AN 
utan det är personer i omgivningen som reagerar. Vanliga tecken på att ett barn har drabbats 
av AN är; kraftig bantning, låg kroppsvikt, utebliven mens, insjunkna kinder, mage och 
bröstkorg, förstoppning och ont i magen, kall och torr hud samt psykiska problem som 
depression, ångest, tvångstankar och tvångshandlingar (Sjukvårdsrådgivningen, 2008).  
 
I en studie av Parent & Parent (2007) beskrivs hur AN kan utvecklas. Studien handlar om ett 
barn som tidigare inte haft några psykologiska problem. Vid 14-års ålder började barnet att 
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träna mycket intensivt och äta mer hälsosamt. Barnet blev mer fixerad av sitt utseende och 
vikt samt fick humörsvängningar. Slutligen gick inte situationen att kontrollera då barnet fick 
tvångstankar som började styra dess liv. Föräldrarna i studien beskriver vidare att det tog lång 
tid innan de misstänkte att det var AN som låg bakom barnets beteende. 
 
Bulimia Nervosa                                                                                                                         
BN betyder ordagrant nervös omättlighet och kommer av det grekiska ordet limos, som 
betyder hunger (Clinton & Norring, 2002). BN är vanligare än AN men sjukdomen är mindre 
känd. BN skiljer sig från AN genom att barnet tappar kontrollen över sitt ätande och får 
okontrollerbara attacker av hetsätning. För att sedan kompensera sitt beteende tas metoder 
såsom självframkallande kräkningar, överdriven motion, diuretika eller laxeringsmedel till 
(Davidsson & Ringborg, 2001).  
 
Föräldrars perspektiv av hur det är att ha ett barn med ätstörningar  
När ett barn drabbas av ätstörningar kan föräldrarna tilldelas nya roller, vilket kan leda till 
osäkerhet för dem. De nya rollerna kan innebära förändringar i föräldrarnas dagliga liv och 
kan göra att invanda rutiner måste anpassas och utmanas. I samband med de olika 
rollförändringarna är det lätt att föräldrarna glömmer bort sig själva, sitt eget liv och sin egen 
hälsa. Det är inte ovanligt att föräldrarna börjar leva sitt liv genom sitt barn med ätstörningar, 
det är därför betydelsefullt att föräldrar även vårdar sin egen hälsa och ser till sina egna behov 
för att orka stötta sitt barn (Östlinder, 2004).   
 
Förhållningssättet sjukvårdspersonalen har till föräldrar och andra närstående har förmodligen 
förbättras de senaste åren. Det är angeläget att utveckla rutiner så att anhörigperspektivet inte 
glöms bort. Det är av betydelse att sjukvårdspersonalen anstränger sig för att skapa tillitsfulla 
relationer till föräldrarna då de kan utgöra en resurs för barnet med ätstörningar.  När 
föräldrarna känner sig trygga och delaktiga i vården omkring sitt barn ökar deras 
välbefinnande (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 
Föräldrar till barn med ätstörningar kan uppleva ett livslidande genom att de ständigt är 
oroliga. Ett livslidande är oundvikligt och finns alltid i någon form i människans liv. 
Livslidandet är även knutet till känslan av att förlora kontrollen som är införlivat med olika 
upplevelser (Dahlberg et al, 2003 och Wiklund, 2003).  
 
En närstående som lider är inte en resurs för ett barn med ätstörningar. Det är därför angeläget 
att sjukvårdspersonalen är lyhörd och uppmärksammar föräldrars behov av stöd. Enligt 
Eriksson (1995) kan mänskligt lidande av olika slag bli outhärdligt och förmågan till att 
uppleva hälsa kan brista. När föräldrarna upplever lidandet som outhärdligt kan det leda till att 
det hindrar föräldrarna att uppleva hälsa och välbefinnande. Hälsa förutsätter att vi upplever 
vårt lidande uthärdligt. En människa som erfar ett lidande som hon upplever som uthärdligt 
kan samtidigt uppleva hälsa (Wiklund, 2003).  
 
Tidigare forskning 
I tidigare forskning framkommer det att när ett barn drabbas av ätstörningar drabbas inte bara 
barnet utan alla familjemedlemmar blir lidande. Föräldrarna i de olika studierna påpekar att de 
känner en skuld över att de inte uppmärksammat deras barns sjukdom tidigare. Det 
framkommer även att föräldrarna känner sig frustrerande över att inte kunna hjälpa sitt barn. 
Då föräldrarna känner sig otillräckliga påverkas relationerna till barnet med ätstörningar och 
till övriga familjemedlemmar. I studierna glömmer föräldrarna även bort sig själva i samband 
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med all frustration (Honey och Halse, 2005, Highet, Thompson och King 2005; Whitney, 
Murray, Gavan, Todd, Whitaker och Treasure, 2005).  
 
En annan viktig aspekt som tas upp i tidigare forskning är att föräldrarna känner ett 
utanförskap då de inte får vara delaktiga i vården av deras barn. Föräldrarna upplever att det 
är känslomässigt påfrestande för dem (Honey och Halse, 2005). I boken Notes on Nursing - 
What It Is and What It Is Not från 1860-talet beskriver Florence Nightingale vikten om att 
föräldrar ska vara delaktiga i deras barns vård. Hon poängterar att förutom att ta hand om den 
sjuke har sjukvården ett ansvar att se till att familjen tas om hand (Kirkevold, 2001). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Att få beskedet om att ens barn har drabbats av ätstörningar kan leda till ett ökat livslidande 
för föräldrarna. Livslidande berör hela människans liv och det är knutet till vår verklighet 
(Wiklund, 2003).  
 
Det kan vara minst lika viktigt att stötta föräldrarna när deras barn har fått ätstörningar, då 
föräldrarna kan utgöra en viktig resurs för barnets hälsa och välbefinnande. Det finns idag 
väldigt lite publicerat om hur föräldrarna som har barn med ätstörningar blir bemötta och får 
stöd från sjukvårdspersonalen. Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 
sjuksköterskor skall sjuksköterskan bemöta och stödja de närstående (Socialstyrelsen, 1995). 
Som sjuksköterska bör man kunna bemöta föräldrarna på ett individuellt sätt. Genom att 
sjuksköterskan skapar sig en ökad kunskap och förståelse för föräldrarna kan sjuksköterskan 
ge stöd och på så sätt minska deras livslidande.  
 
Författarna utgår därför från föräldrarnas perspektiv genom att ställa frågan hur är det att vara 
föräldrar till ett barn med ätstörningar? Hur kan vården på bästa sätt lindra föräldrars lidande 
och stärka deras välbefinnande? 
 
 
SYFTE 
 
Att belysa föräldrars erfarenheter av hur det är att ha ett barn med ätstörningar samt 
föräldrarnas erfarenheter av vården. 
 
 
METOD 
 
För att belysa föräldrars erfarenheter har författarna utgått ifrån en kvalitativ ansats med ett 
beskrivande syfte. Resultatet gick enbart att tolkas men inte att mätas När kvalitativ ansats 
används lästes materialet om och om igen för att få en djupare förståelse och kunskap inom 
ämnet (Polit & Beck, 2008). Författarna valde att göra en kvalitativ litteraturstudie för att 
förstå helheten av föräldrarnas erfarenheter av att ha ett barn med ätstörningar samt 
föräldrarnas erfarenheter av vården. 
 
Material  
Datainsamlingsmetoden som valdes var en litteraturstudie i form av artikelgranskning. För att 
syftet skulle besvaras valdes nio artiklar ut, åtta var kvalitativa och en var kvantitativ (se 
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bilaga 2). Alla artiklar kvalitetsgranskades enligt Willman och Stoltz kvalitetsbedömning 
(2006). Den innehåller olika graderingssystem i procent som avgör om artikeln har hög eller 
låg kvalitet. Grad I var artiklar som fick 80-100 %, Grad II var artiklar som fick 70-79 % och 
grad III var artiklar som fick 60-69 % (ibid). Artiklarna som författarna valde hade vissa krav 
som de skulle uppfylla. Artiklarna valdes utifrån följande kriterier. Första kriteriet var att 
artikeln skulle vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift samt vara granskad av en forskare. 
Det andra kriteriet var att artiklarna skulle vara publicerade på svenska, norska eller engelska 
då det är dessa språk författarna behärskar. Det tredje kriteriet var att artiklarna skulle 
innefatta abstract, introduktion, bakgrund, metod, material, resultat, diskussion, 
acknowledgement och referenser (Luleå universitetsbibliotek, 2008). En trovärdig 
vetenskaplig artikel ska göra det lätt för läsaren att följa hur författaren har arbetat för att 
komma fram till sina resultat. Två centrala begrepp i vetenskaplig forskning är reliabilitet och 
validiteten. Reliabilitet innebär att metoden ska vara tillförlitlig och att andra ska kunna 
upprepa studien och få ett likadant resultat. Validiteten är en förmåga hos ett test eller 
instrument att kunna mäta det som är avsett att mäta (Polit & Beck, 2008).  
 
Tillvägagångssätt 
Författarna sökte artiklar i databaserna Pubmed, Cinahl och Swemed+. Samtliga databaser 
innehåller vårdvetenskapliga och medicinska artiklar. Författarna ansåg att ovan nämnda 
databaser var mest lämpliga för att finna de artiklar som motsvarade författarnas syfte. 
Sökningen begränsades till artiklar från år 1998 och framåt för att författarna ville ha så 
aktuella artiklar som möjligt. Sökorden som användes var eating disorders, health 
professionals, family relation, parent perspective, anorexia nervosa, bulima nervosa, 
caregivers och trust (se bilaga 1). Sökorden kombinerades på olika sätt. Det gav författarna 
mängder av artiklar i vilka abstracten lästes och därefter bestämdes vilka av artiklarna som 
var relevanta att läsa i fulltext eller inte.  
 
Genom referenslistan i artikeln “The parents experience of eatig disorders: Interactions with 
health professional” fann författarna artikeln “Anorexia Nervosa: A qualitative analysis of 
parents perspective on recovery”. Artiklarna som handlade om barnets perspektiv på 
ätstörningar och barnets vård valdes bort då författarna ville skriva om hur det är att vara 
förälder till ett barn med ätstörningar samt deras syn på vården. Efter att författarna läst 22 
artiklar i fulltext fick de fram nio artiklar (se bilaga 2) som verkade relevanta för syftet samt 
problemformuleringen.  
 
Analys 
De vetenskapliga artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 
Manifest ansats innebär att författarna letade efter återkommande meningsbärande enheter i 
en textmassa utan att innebörden tolkas (Graneheim och Lundman, 2004).   
 
Författarna utförde den kvalitativa innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Först började författarna med att läsa de insamlade vetenskapliga artiklarna flera gånger om 
för att bekanta sig med innehållet och förstå helheten. De ord som författarna inte förstod 
översattes till svenska så att missförstånd inte skulle uppstå. Författarna inledde 
innehållsanalysen med att plocka ut meningsenheter för att belysa innehållet i materialet. För 
att meningsenheten ska bibehålla sitt sammanhang till den egentliga texten ska en ständig 
dialog föras med texten och de delar som tas ut ska handla om samma sak. När 
meningsenheterna togs ur texterna hade författarna fokus på föräldrars erfarenheter av hur det 
är att ha ett barn med ätstörningar samt föräldrarnas erfarenheter av vården. Därefter 
kondenserades de meningsbärande enheterna utan att tappa fokus på innehållet. En 
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kondenserad meningsenhet är en koncentrerad sammanfattning av meningsenheten. Dessa 
sammanfattades därefter till koder som gav författarna en överblick över materialet. Slutligen 
utformades tre huvudkategorier och tio underkategorier som författarna kommer att utgå ifrån 
när de skriver resultatet.  
 
   Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen 

Meningsenhet Kondensering Koder Underkategorier Huvudkategorier 
I knew something 
wasn´ right, but I  
wasn´t quite sure 
what. I really   
didn´t realise that 
it was an ED for 
quite a long time.  

Something wasn´t 
right. I really didn´t 
realise it was an ED.

Att inte förstå. Ovisshet. Förändrad 
livssituation. 

Advice on how to 
handle the day to 
day situations, I 
mean, that was  
my main problem 
at the time. 

Wanted advice. Råd. Söker stöd. Möten med 
vården. 

I think about it  
day and night. 
This affect my 
relationship with 
other family            
members.  

Think about it  
affects my 
relationship. 
 

Tankar 
Påverkar relation. 
 
 

Förändrade 
relationer – till 
övriga  
familjemedlemmar.  
 
 
 
 
 

Förändrade 
relationer. 

 
Forskningsetiska aspekter 
Alla vetenskapliga artiklar måste granskas och godkännas av en etisk kommitté, detta enligt 
Helsingforsdeklarationen (The world medical association, 2004) som finns beskrivet i 
Hansagi och Allebeck (1994). Helsingforsdeklarationen består av 12 regler och är den mest 
framstående av de etiska koderna, vilka ska vara tillgodosedda innan studien påbörjas. En av 
reglerna säger att innan personen deltar i studien ska de informeras om studiens syfte samt 
metod. 
 
Enligt Helsingforsdeklarationen (The world medical association, 2004) måste ett 
forskningsprojekt rapporteras korrekt (Ibid). Författarna har inte gjort någon medveten 
omtolkning av innehållet och de använde sig av vetenskapliga artiklar där respektive forskare 
avidentifierat samtliga undersökningspersoner. De nio artiklarna som författarna valde är alla 
granskade av olika etiska kommittéer, därav vet författarna att de medverkande i studierna har 
fått vara konfidentiella vilket innebär att privat data inte redovisas. Då författarna har en viss 
förförståelse av det valda ämnet kunde detta ha påverkat studien. Författarna anser dock att 
deras förförståelse inte har påverkat studien.  
 
 
RESULTAT 
 
Efter att författarna analyserade de vetenskapliga artiklarna framkom tre huvudkategorier och 
nio underkategorier: Under den första huvudkategorin förändrad livssituation framkom 
underkategorierna; ovisshet, skuld och hjälplöshet. Under den andra huvudkategorin 
förändrade relationer framkom underkategorierna; till sig själv, till barnet med 
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ätstörningar, till övriga familjemedlemmar och till vården. Under den tredje huvudkategorin 
möten med vården framkom underkategorierna; söker stöd, frustration och önskan om 
delaktighet.  
 
Förändrad Livssituation 
Ovisshet 
Att bli medveten om att ens barn lider av ätstörningar var ingen lätt upptäckt . I flera studier 
framkom det hur föräldrar kom på ”ursäkter” för sina barns beteenden. Föräldrarna förstod 
inte att deras barn hade drabbats av ätstörningar förrän problemet hade pågått under en längre 
tid (Sharkey-Orgnero, 1999). 
 

I knew something wasn´t right, but I, um, wasn´t quite sure what. I really didn´t 
realise that it was an eating disorder for quite a long time. I suppose it never really 
occurred to me. I was quite ignorant about it really (Perkins, Winn, Murray, 
Murphy och Schmidt, 2004, s. 260). 

 
Det kunde till exempel handla om att deras barn undvek familjemiddagarna. Istället för att 
föräldrarna reagerade tänkte de att barnet ätit i skolan eller hos någon vän som barnet själv sa. 
Att inte äta med familjen sågs som en typisk ”tonårs grej”, det var inget föräldrarna i studierna 
hade reagerat på. Föräldrarna litade på sitt barn och förstod inte vad som höll på att ske förrän 
långt senare, i vissa fall kunde det ta år innan föräldrarna verkligen förstod att deras barn led 
av ätstörningar. En mamma beskrev vidare att det var först när hon såg sitt barn i duschen 
som hon förstod hur allvarligt det var. Barnet bestod då bara av skinn och ben (Sharkey-
Orgnero, 1999; Perkins et al, 2004). 
 
Skuld 
Många föräldrar skuldbelagde sig själva för att de inte hade upptäckt ätstörningen tidigare.  
Föräldrar beskrev att de kände känslor som skuld, hjälplöshet och frustration när deras barn 
inte förstod att de ville hjälpa och stötta dem (Dallos och Denford, 2008; Perkins et al, 2004).   
 
”I felt also that I´d made a real mistake in not picking it up earlier really. Well, yeah, not 
doing something earlier and letting it get to where it got really” (Perkins et al, s. 260) 
 
Hjälplöshet 
Föräldrarna upplevde att de ofta kom till en punkt där de inte visste vad de skulle göra mer 
(Hillege, Beale och Mcmaster, 2005). 
 
”I just dont think that she knows how much I care about her. I don´t know what to do to make 
her feel better” (Dallos och Denford, 2008, s. 316).  
 
Föräldrarna blev känslomässigt stressade av att ha ett barn med ätstörningar, detta påverkade 
deras livssituation. En pappa i studien berättade att han kände sig instängd mellan två världar. 
Den ena världen var den så kallade normala världen av familjelivet. I den världen umgicks 
föräldrarna utan att behöva tänka på ätstörningar eller på deras sjuka barn. I den andra världen 
kretsade allt kring ätstörningar samt hur deras dotter mådde. Pappan beskrev att han levde 
mellan de två världarna. Så beskrev han sin livssituation (Hillege, Beale och Mcmaster, 
2005). 
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Förändrade Relationer 
Till sig själv 
Föräldrarna beskrev hur det är att leva med någon som har ätstörningar och hur detta kunde 
påverka deras välbefinnande. Barnet som drabbats av ätstörningar krävde mycket 
uppmärksamhet och vård från dem som stod dem närmast. Då föräldrarna engagerade sig och 
ville hjälpa sitt barn, glömde de ofta bort sina egna behov (De La  Re, Van Furth, De Koning, 
Noordenbos och Donker, 2005). 

  
I realize more and more that her well-being determines my own well-being (De La  Re, Van 
Furth, De Koning, Noordenbos och Donker, 2005, s. 348). 
 
Till barnet med ätstörningar 
Föräldrarna beskrev att relationen till deras barn förändrandes på grund av ätstörningarna. 
Föräldrarna kände oro och rädsla hela tiden. Äter och dricker hon som hon ska eller ljuger hon 
för oss? Föräldrarna beskrev att de kände sig som övervakare, de beskrev att de inte visste hur 
de annars skulle agera. Detta ledde till konflikter mellan föräldrarna och barnet. Relationen 
mellan föräldrarna och barnet blev sämre eftersom barnet inte kände sig betrodd (Ibid). 
 
”She can be very distant. She is afraid that I meddle with her affairs.  Our relationship lacks 
openness I am afraid to say anything wrong” (De La Re, Van Furth, De Koning, Noordenbos 
och Donker, 2005, s. 349).  
 
Föräldrarna beskrev att de hade kommunikationsproblem med sitt barn. Föräldrarna berättade 
att de fokuserade mer på sjukdomen än deras relation till barnet, vilket ledde till relationen 
blev lidande (Perkins et al, 2004) 

 
I think we´ve spend a lot of time focusing on the eating disorder rather than our 
relationship as mother and daughter and it´s sort of come between us // I feel like 
to me the eating disorder become this real barrier between her and me… I can´t 
relate to her with out thinking about the fact that she has eating disorders (Perkins 
et al, 2004, s. 262) 

 
Det framkom även positiva aspekter av att vara förälder till ett barn med ätstörningar. 
Föräldrarna menade på att deras relation till barnet stärktes efter allt de gått igenom 
tillsammans (Ibid).  

 
Me and Jane are probably close because of it, um, I know thats sounds strange but I 
do believe that emotionally we´ve sort of got to a level which perhaps you woudn´t 
do with your daugther if we hadn´t sort of gone throw this disorders (Perkins et al, 
2004, s. 263). 
  

Till övriga familjemedlemmar 
Föräldrarna behandlade barnet med ätstörningar annorlunda vilket ledde till att de övriga 
familjemedlemmarna inte fick lika mycket tid och uppmärksamhet. Detta resulterade i att 
familjen gled ifrån varandra istället för att komma varandra närmare. Föräldrarna berättade att 
äktenskapet förändrades. När barnet fick ätstörningar reagerade de på olika sätt. På grund av 
situationen gled familjen isär (Hillege et al, 2005). 
 
”Our family is not how we imagined it would be // we don’t have a big lovely family that we´d 
always thought we´d have” (Hillege et al, 2005). 
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Föräldrarna berättade att all deras energi och lediga tid gick åt till barnet med ätstörningar. De 
beskrev att de friska syskonen indirekt blev åsidosatta vilket medförde att syskonen kände sig 
orättvist behandlade. Föräldrarna beskrev vidare att detta skapade konflikter inom familjen 
(Dallos och Denford, 2008; De La Re et al, 2005).  
 

I think about it day and night. I tend to feel anxious and worried, i can hardly 
enjoy anything. This affects my relationship with other family members. I do not 
give enough attention to my other daughters // There is a lot of tension and 
conflicts. Everything seems to revolve around her (De La  Re, Van Furth, De 
Koning, Noordenbos och Donker, 2005, s. 348-349). 

  
Till Vården 
Föräldrarna beskrev att det måste finnas ett förtroende mellan dem och sjukvårdspersonalen 
för att relationen mellan dem ska fungera. Föräldrarna lyfte fram att relationen var en process 
som måste byggas upp. Det kunde ta månader eller år för förtroendet att utvecklas mellan 
föräldrar och sjukvårdspersonal (Lynn-McHale och Deatrick 2000; McMaster, Beale, Hillege 
och Nagy, 2004).  
 
”She (health care provider) didn´t know us (the family) we didn´t know her; I mean there is 
that certain amount  of – put feelers out and yet you don´t trust people right away, especially 
with family problems” (Lynn-McHale et al, 2000, s. 219). 
 
Föräldrarna i studien beskrev att det var viktigt för dem att sjukvårdspersonalen var 
kompetent, visade intresse och tog sig tid för dem samt att de kunde besvara de frågor och 
funderingar som de hade. Visade sjukvårdspersonalen dessa egenskaper växte föräldrarnas 
förtroende för dem (Ibid).  
 
Det var viktigt att föräldrarna och sjukvårdspersonalen hade en ömsesidig relation. Det var 
även betydelsefullt att båda parterna strävade mot samma mål. De involverade måste kunna 
lita på varandra och veta att den andre parten fullföljde det de har kommit fram till. Om 
föräldrarna och sjukvårdspersonalen uppnådde detta fick de förtroende och tillit för varandra 
(Ibid). 
 
”Each person involved in the relationship need to desire trust or want trust to exist” (Lynn-
McHale et al, 2000).  
 
Möten med vården  
Söker stöd 
Föräldrarna berättade att de ville ha mer information om vad ätstörningar var och hur samt 
varför sjukdomen uppstod. Föräldrarna ville även få mer information om hur de skulle 
förhålla sig till sjukdomen och olika typer av behandlingsmetoder. De framhöll att de önskat 
att de skulle ha fått information tidigare om ätstörningars symtom, då de eventuellt hade 
kunnat hindra sjukdomens utveckling. Föräldrarna kände sig osäkra på hur de skulle hjälpa 
sitt barn. De funderade mycket på om den vård de gav sitt barn var rätt, eller om de gjorde 
situationen värre än vad den redan var. Föräldrarna ville få en bättre förståelse och de ansåg 
att de behövde professionell hjälp eftersom de själva inte klarade av att hantera deras barns 
ätstörningsproblematik (De La Re et al, 2005; Winn , Perkins, Murray, Murhpy och Schmidt, 
2004; Graap, Bleich, Herbst, Trostmann, Wancata och De Zwaan, 2008).  
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Advice on how to handle the day to day situations, I mean, that was my main 
problem at the time… if she was about to have a binge, what should I do? Should I 
try to stop her? Should I try and talk to her? Should i try and distract her? Should i 
be angry? Should I just let her get on with it? You know, I just didn´t know what to 
do for the best // I noticed I need practical advice to handle certain situations (Winn 
et al 2004, s. 276; De La Re et al, 2005 s.350).  
 

Föräldrarna beskrev att de hade behov av att prata med någon om sina problem. Föräldrarna 
ville dock inte prata med någon utomstående då de kände att de inte förstod dem. De ville 
prata med någon som befann sig i samma situation, någon som också hade ett barn med 
ätstörningar. Föräldrarna kände att de var de enda som förstod hur det verkligen var att vara 
förälder till någon med ätstörningar (De La Re et al, 2005). 
 

Being able to, to speak to somebody who´s been through that, I would say would be 
a major major thing. Not many people really understand about understanding about 
eating disorders and I think to actually speak to somebody who´s gone trough the 
same thing and, you know, had the same thing, sort of massive range of feelings that 
I did would have really helped  (De La Re et al, 2005 s. 276).   

 
Flera studier visade att föräldrar behövde mera råd om hur de på bästa sätt kunde hantera 
situationen och att få mer förståelse för sjukdomen. Studierna beskrev att det var viktigt att 
familjen höll ihop, att de insåg att det var ett ”familjeproblem” som måste lösas tillsammans.  
När barnet drabbades av ätstörningar blev hela familjen lidande, därför var det viktigt att 
familjen stöttade varandra, på samma sätt som de stöttade barnet (De La Re et al, 2005; 
Hillege et al, 2005; Sharkey-Orgnero, 1999). 
 
Frustration 
Det framkom att föräldrar blev frustrerade och de kände rädsla för att de skulle bli uteslutna 
från sina barns vård. Detta kände föräldrarna på grund av att sjukvårdspersonalen ignorerade 
deras frågor och funderingar. Föräldrarna kände att de kunde erbjuda mycket information till 
sjukvårdspersonalen, om hur deras barn fungerade samt hur sjukdomen utvecklats. (Hillege et 
al, 2005; Winn et al, 2004).  
 

It was frustrating for us, because we didn´t know what went on in this sessions. I 
always felt that, why don´t they see the parent´s because it´s probably something 
that´s come from way back in the family, you know I´m sure we´ve contributed to it 
in some way, you know, I just, I just wish they´d talked to us  (Winn et al, 2004, s. 
272-273).  

 
Önskan om delaktighet 
Föräldrar beskrev en oro för att deras barn inte togs på allvar av sjukvårdspersonalen. De 
beskrev vidare att de upplevde att sjukvårdspersonalen ”beskyllde” dem för deras barns 
sjukdom, vilket ledde till att föräldrarna kände bitterhet gentemot sjukvårdspersonalen då de 
kände sig uteslutna. Föräldrar tyckte det var tufft att de skulle behöva lämna sitt barn i 
sjukvårdens händer. De försökte visa sjukvårdspersonalen att de ville medverka i sina barns 
vård, dock möttes föräldrarna av attityder som gjorde det svårt för dem att ta del i vården 
(McMaster et al, 2004). 
 
”To walk away and leave her there was one of the worst things I have ever had to do” 
(McMaster et al, 2004, s. 70). 
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Föräldrar kände att de var tvungna att agera som advokater för att de skulle kunna få vara 
delaktiga i deras barns vård. Detta resulterade i att det uppstod konflikter mellan föräldrar och 
sjukvårdspersonal. Föräldrarna berättade vidare att det enda de ville göra vad att hjälpa till. 
Föräldrarna beskrev att sjukvårdspersonalen missuppfattade dem då de ansåg att föräldrarna 
lade sig i deras arbete för mycket (Hillege et al, 2005). 
 
Det beskrevs också att föräldrar var en viktig resurs inom vården. Föräldrarna beskrev att om 
de fick vara delaktiga i sina barns vård, stärktes deras självförtroende och de blev mer 
motiverade till att hjälpa till. Genom att föräldrarna blev delaktiga i vården kände de sig säkra 
på hur de skulle hjälpa sitt barn. Detta ledde till att förhållandet mellan föräldrarna och 
sjukvårdspersonalen stärktes samt att föräldrarna fick uppskattning på att de gör ett bra jobb. 
Studien poängterade att om föräldrarna fick bekräftelse samt uppskattning blev de effektivare 
vårdare (Graap et al, 2008) 
 
Föräldrar beskrev att det var via dem som barnen kunde få den bästa vården. Genom att 
sjukvårdspersonalen gjorde föräldrarna delaktiga underlättades även deras arbete (McMaster 
et al, 2004).  
 
”That was the best thing ever happened as far as I was concerned…being part of the, um, 
therapy and actually having to be present and being brought in and conversing and saying 
things that I thought” (Winn et al, 2004).  
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars erfarenheter av hur det är att ha ett barn 
med ätstörningar samt föräldrarnas erfarenheter av vården. I resultatet framkommer det att 
föräldrarna upplevde känslor som ovisshet och skuld samt upplevelser som förändrade 
relationer, både till sig själv, till barnet med ätstörningar, till övriga familjemedlemmar och 
till vården. Vid föräldrars möte med vården sökte föräldrarna stöd, de kände frustration och en 
önskan av att vara delaktiga i deras barns vård.  Författarna anser att syftet är uppnått då 
resultatet beskrev föräldrars erfarenheter.  
 
Metoddiskussion 
Författarna har valt att göra en litteraturstudie för att syftet skulle besvaras. Vi fann 
svårigheter med att hitta relevanta studier om hur föräldrar blir bemötta av vården, på grund 
av detta ändrades syftet under arbetets gång. Då tiden var begränsad till tio veckor ansåg 
författarna att en litteraturstudie var det mest lämpliga valet. En intervjustudie hade varit 
intressant att göra om författarna hade haft längre tid på sig men med tanke på 
tidsbegränsningen och att ingen av författarna hade erfarenhet av att intervjua kunde detta ha 
påverkat resultatet negativt. Enligt Dahlberg (1997) kan en oerfaren intervjuare lätt göra 
misstag under en intervju. Dialoger kan avslutas tidigare än vad de skulle ha gjorts då 
intervjuaren upplever ett totalt samförstånd med den intervjuade under intervjun. När 
resultatet av intervjuerna skrivits ner kan det vid läsning framkomma att det som verkade så 
givet under intervjun framstår inte så klart i text. En intervjustudie kunde dessutom bara 
reflekterat hur föräldrar till barn med ätstörningar i Sverige kände då författarnas 
tidsbegränsning gjorde att de måste stanna i Sverige. Författarna anser därav att det var en 
fördel att skriva en litteraturstudie då materialet författarna fick fram visade hur det var att 
vara föräldrar till ett barn med ätstörningar utifrån olika delar i världen. Detta gjordes inte 
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medvetet men det gav författarnas resultat styrka då de fick ett vidare perspektiv på 
problematiken. Studier från Australien, Tyskland, England, Nederländerna och Canada 
användes, dock jämfördes inte föräldrarna i de olika länderna utan författarna fokuserade på 
studiens syfte som är att belysa föräldrars erfarenheter av hur det är att ha ett barn med 
ätstörningar.   
 
Författarna valde att använda sig av nio studier, varav en kvantitativ och åtta är kvalitativa. 
Kvalitativa studier valdes på grund av att författarna ville komma så nära föräldrarnas 
erfarenheter som möjligt och för att förstå helheten i deras situation. Med kvalitativ ansats 
menas det att resultatet enbart går att tolka och inte att mätas (Polit & Beck, 2006). Den 
kvantitativa studien valdes på grund av dess resultat var väl beskrivet och tog upp viktiga 
aspekter av föräldrars erfarenheter.  
 
Författarna använde sig av databaserna Pubmed, Swemed+ och Cinahl som innehållerl 
medicinska och vetenskapliga artiklar. Detta kan tyckas vara få sätt att söka studier på, men 
då författarna fann väsentliga studier i dessa databaser behövdes ingen vidare sökning. 
Databassökningen gav många träffar. Om sökorden hade kunnat kombineras ytterligare eller 
något mer sökord lagts till hade författarna eventuellt kunnat hitta fler studier om föräldrars 
erfarenheter. Författarna begränsade sig också till att söka efter studier som inte var äldre än 
10 år då de ville att resultatet skulle vara så aktuellt som möjligt.  
 
Från början ville författarna begränsa sitt urval till en specifik åldersgrupp. Efter 
artikelgranskningen visade det sig dock att de utvalda studiernas kriterier inte handlade om 
ålder utan de fokuserade exempelvis på hur länge barnet hade haft ätstörningar. Anledningen 
till varför författarna valde att använda sig av begreppet barn var för de ansåg att alla 
människor oavsett ålder är barn till sina föräldrar.  
 
De studier som hittades var alla på engelska. För att risken skulle minskas för feltolkning 
gällande studiens resultat läste båda författarna igenom samtliga artiklar. Därefter 
analyserades artiklarna enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys (2004) vilken 
författarna upplevde som tydlig och enkel att följa med i de olika stegen. Författarna hittade 
22 studier som de läste abstracten på, varav nio av dem uppfyllde syftet med studien. Två av 
studierna hade samma författare, detta kunde innebära en minskad variation av data men det 
behövde inte vara negativt då studierna belyste olika delar av hur det var att vara föräldrar till 
ett barn med ätstörningar.  
 
För att se hur tillförlitlig ett resultat var granskades studiens validitet och reliabilitet 
(Dahlberg, 1997). Författarna ansåg att studiens validitet var hög då författarna tydligt 
beskrev hur tillvägagångssättet har gått till och hur innehållsanalysen gått till samt att syftet 
har besvarats. Efter att författarna läst studierna upprepade gånger kom de fram till samma sak 
angående studiernas innehåll. Därav var reliabiliteten i studien också hög.  
 
Författarna ansåg att arbeta i par var en fördel då det var två som delade på ansvaret och att 
det alltid fanns någon att diskutera ens tankar och reflektioner med. Författarna motiverade 
varandra hela tiden och lyssnade på varandras förslag och åsikter angående studien.  
 
Resultatdiskussion 
Vår studie visar att föräldrar inte förstår att deras barn lider av ätstörningar på grund av att de 
intalar sig själva att barnets beteende är normalt.  När föräldrarna kom till insikt om att deras 
barn har ätstörningar skuldbelägger de ofta sig själva för att de inte upptäckt ätstörningen i ett 
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tidigare skede vilket gav upphov till skuldkänslor. Whitney et al (2005) skildrar skuldkänslan 
som en hjälplöshet och en frustration som ofta vilar tung över föräldrarna som har ett barn 
med ätstörning. Dessa skuldkänslor kan också innebära ett lidande för föräldrarna. Enligt 
Dahlberg et al (2003) kan föräldrars lidande vara minst lika uttalat och påtagligt som barnets 
eget lidande. Detta kan med tiden utvecklas till ett livslidande vilket enligt Wiklund (2003) 
kan vara en konsekvens av att människan upplever förlust av kontroll och helhet (Ibid). 
Föräldrarna i resultatet upplever ett livslidande då de under en längre tid fått bevittna hur 
deras barns personlighet förändras, ofta på ett mycket skrämmande sätt vilket medförde att de 
tappar kontrollen och känner sig hjälplösa då deras barns ätstörningsproblematik alltmer styr 
familjen. Enligt Honey & Halse (2005) upplever föräldrarna svårigheter med att vara sig 
själva omkring sitt barn med ätstörningar då barnet lätt tog illa vid sig av vad de sa. 
Föräldrarna känner att de hela tiden är tvungna att tänka på vad de säger eller gör på grund av 
rädsla att säga eller göra något fel. Att inte våga vara sig själv kan innebära ett livslidande för 
föräldrarna. Vid förändringar i den levda vardagen som exempelvis ohälsa i familjen märks 
livslidandet tydligt. Författarna anser att det är angeläget att se till hela familjens livslidande. 
Sjuksköterskan har en mycket viktig roll när det gäller att uppmärksamma människors 
känslomässiga uttryck. Det är av största vikt att sjuksköterskan inte nonchalerar föräldrarna 
eller andra familjemedlemmars behov av stöd.  
  
I studien framkommer det att när barnet drabbas av ätstörning kommer inte bara föräldrarna 
under stark press utan även andra familjemedlemmar. Familjens vanliga sätt att fungera på 
förändrades på grund av att barnet med ätstörningar kräver allt mer uppmärksamhet. Detta 
innebär att föräldrarna och övriga familjemedlemmar blev begränsade i sitt vardagliga liv, sitt 
sociala liv samt sitt arbetsliv. Familjemedlemmarna tvingas även se över och förändra sina 
värderingar, attityder och beteenden. Sättet att leva förändrades genom att de till exempel inte 
kan prata negativt om sin eller övriga familjemedlemmars vikt och kropp, barnet med 
ätstörningars vikt eller kropp samt inte heller prata negativt om mat. På grund av att 
föräldrarna och övriga familjemedlemmar måste anpassa sig efter nya levnadsregler 
förändrades deras livssituation till att alltmer anpassas efter barnet med ätstörningar.  
 
Enligt Dahlbergs et al (2003) teori kan den förändrade livssituationen innebära att 
föräldrarnas livsvärld förändras. Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och 
ständigt, om än omedvetet, tar för givet. Med livsvärlden menas det livet föräldrarna lever 
genom sina erfarenheter och handlingar. Föräldrarnas får anpassa sig efter sitt barn med 
ätstörningar vilket påverkar deras livsvärld. Förändringarna som sker i livssituationen medför 
att föräldrarna ofta känner sig trötta, utmattade och ständigt oroade vilket leder till att de 
placerar sig själva i andra hand. Detta överensstämmer med Highet, Thompson & King (2005) 
som berättar om att föräldrar lade ner sina själar och sin tid på barnet med ätstörningar och 
därav glömde av sig själva samt övriga barn i familjen. Detta beteende leder i sin tur till att 
deras egna känslor förtrycktes, och föräldrarna känner sig alltmer otillräckliga som föräldrar. 
Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid och pratar med föräldrarna 
angående deras sociala nätverk samt ger föräldrarna information om sjukvårdens resurser 
såsom psykologer och kuratorer. Det är betydelsefullt att föräldrarna har ett socialt nätverk 
omkring sig som kan stötta och hjälpa dem. Föräldrar och andra familjemedlemmar i en sådan 
här situation kan ha svårt att erkänna att de är i behov av stöd då de enbart fokuserar på barnet 
med ätstörningar och dess behov. Återigen är det av största vikt att sjuksköterskan bemöter 
dem på ett professionellt sätt där de vågar öppna sig och erkänna sitt behov av stöd.  
 
Under mötet med vården framkom att föräldrarna inte fick tillräckligt med stöd eller 
information, vilket ledde till frustration bland föräldrarna. Dahlberg et al (1997) exemplifierar 
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detta som ett vårdlidande. Ett vårdlidande är det lidande som åsamkas på grund av vårdande 
eller brist på vårdande. När inte föräldrarna får det stödet som de vill ha samt behöver kan det 
innebära ett vårdlidande för dem. Detta leder till att föräldrarna känner frustration samt ilska 
gentemot sjukvårdspersonalen (Ibid). Enligt SOSFS (1995:15) är en av sjukvårdspersonalens 
arbetsuppgifter att hjälpa människor till en bättre livskvalitet. Highet, Thompson & King 
(2005) instämmer och påpekar att föräldrar behöver information, kunskap och stöd av 
sjukvårdspersonalen för att bättre kunna hantera tillvaron.  
 
Vår studie visar även att behovet av delaktighet var stort. Föräldrarna kände sig många gånger 
åsidosatta, då sjukvårdspersonalen inte beaktade deras synpunkter och önskemål. De gånger 
föräldrarna blev involverade i vården av sina barn fick de en ökad förståelse och kunskap 
vilket bidrog till en känsla av större delaktighet. Känslan av delaktighet ledde till ett ökat 
välbefinnande och engagemang hos föräldrarna. Enligt Eriksson (1997) innebär vårdande ett 
delande. Delandet betyder att få vara delaktig i vården. Vikten av delaktighetens betydelse 
togs upp av Nightingale redan på 1860-talet. Trots att behovet av föräldrars delaktighet 
definierades så tidigt är det fortfarande ett väsentligt problemområde inom sjukvården, vilket 
framkom av vår studie. Författarna anser att sjukvården borde ägna mer tid åt att göra 
föräldrarna delaktiga i deras barns vård då det kan leda till ökat välbefinnande hos dem.  
 
Slutsats 
Författarna till denna studie anser att föräldrar till ett barn med ätstörningar behöver mera stöd 
ifrån bland annat hälso- och sjukvårdspersonal. Författarna anser att stödet är viktigt för att 
föräldrarna ska klara av att vara en resurs dels för sitt barn som har ätstörningar, dels övriga 
familjemedlemmar. Det är även viktigt att föräldrarna inte glömmer av sig själva. Om nu 
föräldrarna inte får tillräckligt med stöd och inte heller blir sedda eller hörda av 
sjukvårdspersonalen tappar föräldrarna motivationen till att hjälpa till. Författarna anser att 
det är av stor vikt att sjuksköterskor är insatta i föräldrars behov och tycker därav att denna 
studie skulle främja sjuksköterskor att läsa. Ökad kunskap hos sjuksköterskor om föräldrars 
situation ökar förmågan till sympati och empati. Sympati kan öka möjligheten till en god 
relation mellan sjuksköterskor och föräldrar samt ge bättre förutsättningar för barnets 
konvalescens.   
 
Det hade även varit intressant att fördjupa sig i enbart studier gällande hur föräldrar upplever 
bemötandet från vården. Författarna sökte efter vetenskapliga artiklar inom området dock 
fanns det ej tillräckligt med forskningen inom området för att göra en litteraturstudie. Det 
kunde vara en intressant infallsvinkel i framtida forskning.  Att belysa föräldrars upplevelser 
av stöd och hjälp i olika länder samt att se till skillnader och likheter mellan dem hade varit en 
intressant aspekt att forska vidare om.  
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Bilaga 1 
Resultat över sökning i databaser 
DATABAS SÖKORD ANTAL TRÄFFAR ANVÄNDA 

ARTIKLAR 
PUBMED Eating disorders and 

parents perspective 
 
 
Eating disorderas + 
health professionals 
 
Eating disorders +   
parental involvement 
in care 
 
Anorexia Nervosa + 
Family relations + 
health professionals 
 
Eating disorders and 
caregivers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parents pespective + 
Anorexia Nervosa + 
recovery 
 
Anorexia Nervosa + 
Bulimia Nervosa  + 
Parents perspective 
 
 

13 
 
 
 
570 
 
 
68 
 
 
 
92 
 
 
 
98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
4 

1  
Impact on eating disorders on 
family life: individual parents 
stories. 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
1 
The parents experience of eating 
disorders: Interractions with 
health proffessionals 
 
4 
The needs of carers of patients 
with Anorexia nervosa and 
Bulimia nervosa. 
The qualitative of life of family 
caregivers of eating disorders 
patients. 
A qualitative study of the 
experience of caringfor a person 
with Bulima nervosa. The 
emotional impact of caring. 
A qualitative study of the 
experience of caringfor a person 
with Bulima nervosa. Carers 
needs and experinece. 
 
1 
Qualitative exploration of 
relationship and attachment 
themes in family  with ED 
 
0 
 
 
 
  

SWEMED +  Ätstörningar 39 0 
 

CINAHL 
 

Family + health care 
provider + trust 
 
Eating disorders + 
family  

3 
 
 
309 

1 
Trust between family and health 
care provider. 
 
0 

 
 
 
 



Bilaga 2 (1) 
Artikelöversikt 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syftet med 
studien 

Metod Deltagare Resultat Kvalitets-
granskning

Hillege, S., 
Beale, B & 
Mcmaster, R. 
 
2005 
 
Australien 
 

Impact on 
ED on 
family life: 
individual 
parent 
stories.  

Att se vilken 
påverkan 
ätstörningen 
har på 
föräldrarna. 

Kvalitativ 
metod och 
semi-
strukturerad 
intervjuer 
användes.  

19 
mammor 
och 3 
pappor 
deltog.  

Föräldrarna 
beskrev att 
de klarade 
av 
situationen 
men det var 
tufft att 
förlora en 
del av det 
sociala 
nätverket.  

Artikeln 
har grad I 
då den 
hade 85%.

DeLa Ri, S., 
Van Furth, E., 
De Koning, 
A., 
Noordenbos, 
G & Donker 
M. 
 
2005 
 
Nederländerna 

The quality 
of life of 
family 
caregivers of 
eating 
disorders 
patient.  

Att se hur 
föräldrars 
klarade av sitt 
vardagliga liv 
då deras barn 
hade 
ätstörningar. 

Kvantitativ 
metod och 
frågeformulär 
användes.  

40 
föräldrar 
deltog. 

Föräldrarna 
behövde 
mer 
information 
och praktik 
om vad ED 
är.   

Artikeln 
har grad II 
då den 
hade 71%.

Dallos, R & 
Denford S.  
 
2008 
 
United  
Kingdom 
 
 
 
 

A qualitative 
exploration 
of 
relationship 
and 
attachment 
themes in 
families with 
an ED 

Att se hur 
relationen 
sinsemellan 
familje-
medlemmarna  
är och hur 
relationen till 
barnet med 
ätstörningar 
är.  

Kvalitativ 
litteratur 
studie och 
intervjuer 
användes. 

4 
familjer 
deltog. 

Föräldrar 
var oroliga 
att de ej 
förstod 
varandra 
och att de 
kände sig 
hjälplösa 
gentemot 
barnet som 
hade 
ätstörningar. 

Artikeln 
har grad I 
då den 
hade 85%.  

Lynn-Mchale, 
R.N &  
Deatri, J.  
 
2000 
 
Pennsylvania 
 

Trust 
between 
family and 
health 
careprovider. 

Att se hur 
förtroendet 
mellan 
föräldrar och 
sjukvårds-
personalen är.

Kvalitativ 
litteratur 
studie 
användes.  

9 
familjer 
deltog.  

Genom att 
sjukvårds-
personalen 
visade att de 
hade 
kompetens 
blev 
föräldrarna 
trygga.  

Artikeln 
har grad I 
då den 
hade 92%.
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Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syftet med 
studien 

Metod Deltagare Resultat Kvalitets-
granskning

Winn, S., 
Perkins, S., 
Murray, J., 
Murphy, R 
& Schmidt, 
U. 
 
2004 
 
United 
Kingdom 

A Qualitative 
study of the 
experience  
of caring for 
a person with 
BN. Carers 
needs and 
experience. 

Se till 
föräldrars 
behov av att 
ha ett barn 
med 
ätstörningar.

Kvalitativ 
studie 
gjordes med 
semi- 
strukturerade 
intervjuer. 
Texten 
analyserades 
och fick 
olika teman.  

20 
deltog. 
15 var 
föräldrar 
och 
övriga 5 
var 
partners.  

Föräldrar 
uttryckte att de 
ville ha 
information, 
praktiska råd 
och prata med 
andra som är i 
samma 
situation som 
dem.  

Artikeln  
har grad I 
då den 
hade 92%. 
 

Hillege, S., 
Beale, B & 
Mcmaster, 
R & Nagy, 
S. 
 
2004 
 
Australien 

The parents 
experience of 
ED: 
interactions 
with health 
professionals.  

Belysa 
föräldrars 
upplevelser 
av 
ätstörningar 
och se hur 
relationen 
mellan dem 
och 
sjukvårds-
personalen 
var.  

Kvalitativ 
studie 
gjordes och 
intervjuer 
användes.  

22 
föräldrar 
deltog. 
19 
mödrar 
och 3 
pappor.  

Föräldrarna 
beskrev att det 
var jobbigt att 
lämna sitt barn 
i sjukvårdens 
händer. 

Artikeln 
har grad I 
då den 
hade 
100%. 
 

Graap, H., 
Bleich, S., 
Herbst, F., 
Trostmann., 
Y., 
Wancata, J 
& 
DeZwaan, 
M. 
 
2007 
 
Tyskland 

The needs of 
carers of 
patients with 
AN and BN.  

Undersöka 
föräldrars 
behov av 
hjälp och 
stöttning  
till ett barn 
med 
ätstörningar.

Kvalitativ 
studie 
gjordes med 
semi- 
strukturerad 
intervjuer 
användes.  

32 
deltog. 
Mammor. 
Pappor 
och 
partners 
deltog.  

Föräldrarna 
beskrev att 
deras 
självförtroende 
stärktes om de 
fick vara 
delaktiga i 
deras barns 
vård.  

Artikeln 
har grad II 
då den 
hade 78%. 
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Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syftet med 
studien 

Metod Deltagare Resultat Kvalitets-
granskning 

Perkins, S., 
Winn, S., 
Murray, J., 
Murphy, R 
& 
Schmidt, 
U. 
 
2004 
 
United 
Kingdom 

A 
qualitative 
study of the 
experience 
of caring 
for a person 
with BN. 
The 
emotional 
impact of  
caring 

Se till 
föräldrars 
behov och 
känslor av 
att ha ett 
barn med 
ätstörningar.

Semi-
strukturerade 
intervjuer 
användes. 
De gjordes 
på telefon 
och varade i 
ca 45 min.  

20 deltog. 
14 var 
mammor, 1 
var pappa 
och resten 
var 5 
partners.  

Föräldrarna 
beskrev att 
de 
fokuserade 
mer på 
sjukdomen 
än på deras 
relation till 
barnet.  

Artikeln 
har grad I 
då den 
hade 93%.  

Sharkey-
orgnero, 
M-I.  
 
1999 
 
Canada 

AN: a 
qualitative 
analysis of 
parents 
perspectives 
on 
recovery. 

Att se hur 
föräldrarna 
levde 
tillsammans 
med sitt 
barn som 
hade 
ätstörningar.

Kvalitativ 
studie med 
semi-
strukturad 
intervjuer 
användes. 

10 
mammor, 8 
pappor och 
9 st som 
varit sjuka 
av 
ätstörningar 
deltog. 

Föräldrarna 
beskrev att 
inte veta 
hur de 
skulle 
kunna 
hjälpa sitt 
barn bar 
den värsta 
känslan för 
dem. 

Artikeln 
har grad I 
då den 
hade 85 % 
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