
 

 

 

Uppsats omvårdnad 15hp 

Familjens upplevelser när en 
familjemedlem är drabbad av 
Anorexia Nervosa 
En Systematisk Litteraturstudie 
 
  

Författare: Anna Johansson, 
Marina Karlsson & Ingela 
Magnusson 
Handledare: Kerstin Andersson 
Termin: HT2012 
Kurskod: 2VÅ60E    

 



 

 

 

The family experiences when a family member is 

suffering from Anorexia Nervosa 
A systematic literature review 

Anna Johansson, Marina Karlsson & Ingela Magnusson. 

  

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to describe the family's experiences of living 
with a member who is suffering from Anorexia Nervosa (AN). 
Methods: A systematic literature review was used as a method. Searches for articles 
that met the objective were made in the databases CINAHL, PubMed and 
PsycINFO. Eight articles were identified, four of which were qualitative and four 
quantitative. A content analysis was performed on the qualitative articles to analyze 
and clarify the articles produced results and a meta-analysis was used for the 
quantitative articles.  
Results: The results that emerged showed that the whole family is affected by living 
with a family member who is suffering from AN. They often experience an inner 
conflict with themselves that often leads to anxiety and depression. Parents and 
siblings feel they do not get the help and support from health professionals as they 
desire. The themes that emerged were: sense of responsibility, experience of 
psychological distress and perceived needs. 
Conclusions: When a family member has Anorexia nervosa, the whole family is 
affected. It may be important for all family members to get the support and help 
they need to understand and deal with their situation. AN can mean many different 
experiences and feelings of family members. More research into the experiences of 
fathers with AN could bring additional aspects that could be of benefit to the nursing 
care.  
Keywords: Anorexia Nervosa, family, experience, needs, responsibility, anxiety 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Familjens upplevelser när en familjemedlem är 

drabbad av Anorexia Nervosa 

En Systematisk litteraturstudie 

Anna Johansson, Marina Karlsson & Ingela Magnusson  

 

ABSTRAKT 

 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva familjens upplevelser när en 
familjemedlem är drabbad av Anorexia Nervosa (AN).  
Metod: Systematisk litteraturstudie användes som metod. Sökningar efter artiklar 
som svarade mot syftet gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. 
Åtta artiklar identifierades; fyra av dessa var kvalitativa och fyra var kvantitativa. En 
innehållsanalys utfördes på de kvalitativa artiklarna för att analysera och förtydliga 
de framtagna artiklarnas resultat och en metaanalys användes till de kvantitativa 
artiklarna.  
Resultat: Resultaten som framkom visade på att hela familjen påverkas av att leva 
med en familjemedlem som är drabbad av AN. De upplever ofta en inre konflikt 
med sig själva som ofta leder till ångest och depression. Föräldrar och syskon 
upplever att de inte får den hjälp och det stöd från vårdpersonal som de önskar. De 
teman som framkom var: upplevelse av ansvar, upplevelse av psykisk påfrestning 
och upplevda behov.  
Slutsatser: När en familjemedlem har AN påverkas hela familjen. För samtliga 
familjemedlemmar kan det vara av vikt att de får det stöd och den hjälp som de 
behöver för att kunna förstå och hantera sin situation. AN kan innebära många olika 
upplevelser och känslor för familjemedlemmarna. Mer forskning kring fäders 
upplevelser skulle kunna tillföra ytterligare aspekter som skulle kunna vara till gagn 
för sjuksköterskans bemötande. 
Nyckelord: Anorexia nervosa, familj, upplevelser, behov, ansvar, ångest  
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1. INTRODUKTION 
 
Anorexia nervosa (AN) kännetecknas av en rubbad egen kroppsuppfattning som styr 

självuppfattningen. Hos den drabbade sker en ständig strävan att gå ner i vikt och då 

viktnedgången ger en känsla av framgång uppfattas den inte på något sätt som problematisk 

för den som är drabbad av AN. Nio av tio personer med AN är kvinnor (Allgulander, 2008). 

När sjukdomen nämns i olika sammanhang går våra tankar till en extremt mager person, ofta i 

gestalten av en flicka i tonåren. AN debuterar vanligen i tonåren och det innebär att familjen 

kan utgöra det närmaste stödet för den AN-drabbade då de delar varandras vardag. Intresse 

väcktes att ta reda på hur familjen påverkas när detta allvarliga tillstånd blir ett stående inslag 

i vardagen. Är familjen ett stöd eller ett hinder för den AN-drabbades tillfrisknande? Genom 

forskning om familjens upplevelser kan sjuksköterskan få en ökad kunskap i bemötandet och 

omvårdnaden av den AN drabbade och dennes familj.  

 
2. BAKGRUND 
 
 
2.1. Historik 
 
Den första beskrivningen av AN kom redan 1694, då den för första gången beskrevs som en 

psykisk störning, dessförinnan hade ätstörningar bara beskrivits i religiösa sammanhang då 

det ansågs att personen var besatt av djävulen (Clinton & Norring, 2002a).  

Under 1870-talet ansåg forskare att orsaken till AN enbart berodde på psykiska orsaker 

eftersom inga fysiska orsaker kunde hittas och på grund av detta fick sjukdomen namnet 

Anorexia nervosa, som betyder aptitlöshet på grund av nerverna (Ghaderi & Parling, 2007). 

Först under 60- och 70-talet började forskare leta efter orsaker till AN och de menade då att 

anledningen till AN framförallt var en bristande mor- barnrelation och att modern hade stora 

brister i att kunna tolka barnets signaler och behov. Detta gav barnet en störd 

kroppsuppfattning, och barnet kunde därmed inte heller uppfatta kroppens signaler som 

exempelvis hunger och mättnad rätt (Clinton & Norring, 2002a). 
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2.2. Symtom 

AN börjar ofta med att personen känner sig överviktig och bestämmer sig för att banta och 

denna bantning går senare överstyr och leder till ett tvångsmässigt beteende, där personen äter 

minimalt med kalori- och fettsnål mat (Ottosson, 2009). De drabbade väger sig ofta och är 

överdrivet aktiva för att förbränna så mycket kalorier som möjligt, det är också vanligt att en 

person med AN har en förvrängd kroppsuppfattning och ser sig själv som överviktig (Ghaderi 

& Parling, 2007). Det krävs ett BMI under 17,5 för att diagnosen AN ska kunna ställas. Det är 

vanligt att en person med AN använder sig av vätskedrivande läkemedel, laxermedel eller 

provocerar fram kräkningar för att få en minskad vikt (Ottosson, 2009). Det är mycket vanligt 

med låg självkänsla hos personer med AN, mycket på grund av att de känner sig värdelösa 

och upplever att de inte klarar av att uppnå sina mål hur mycket de än kämpar (Clinton & 

Norring, 2002b).    

  

2.3. Uppkomst  
 
 
2.3.1. Den biologiska faktorn 
  

Det finns evidens för att AN oftare förekommer i familjer där det sedan tidigare finns en 

släkting som har eller har haft ätstörning och det finns två aspekter till detta: a) AN har en viss 

ärftlighet, b) miljöfaktorer ligger bakom uppkomst. Forskning baserad på tvillingstudier har 

gett spridda resultat och ännu har ingen forskning som motsvarat normalpopulationen kunnat 

genomföras på ett tillfredsställande sätt, därför går det ännu inte att dra någon slutsats om vad 

som ligger bakom AN (Clinton, Engström & Norring, 2002; Ottosson, 2004; Wentz, 2010). 

 

 

2.3.2. Familjens betydelse för uppkomst 
 

Familjens betydelse för uppkomst av AN har länge varit i fokus och förutom den biologiska 

faktorn har det även diskuterats huruvida relationer inom familjen påverkar uppkomsten av 

ätstörningar. Genom forskning har det kunnat påvisas att antalet syskon till patienten inte har 

betydelse för upphov av AN, vilket tidigare varit en hypotes. Dock har forskning genom åren 
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visat att AN tidigare haft en större prevalens i de högre samhällsklasserna, men att det i slutet 

på 80-talet även ökat i de lägre skikten. En trolig förklaring till detta är att gränsen mellan 

socialklasser börjat suddas ut och alltfler antagit värderingar som förut mest figurerat i de 

högre samhällsskikten. Sedan 90-talet har forskning mer och mer fokuserat på interaktioner 

mellan familjemedlemmar, men detta har gett spridda resultat, beroende på hur 

datainsamlingen gått till (Clinton et al., 2002; Ottosson, 2004). 

  

2.3.3. Sexuella övergrepp 
 

En fråga som det spekulerats om är huruvida personer som blivit utsatta för olika traumatiska 

händelser i barndomen, exempelvis incest och fysisk och psykisk misshandel, i högre 

utsträckning utvecklar AN. Sexuella övergrepp är något som ofta har figurerat i diskussioner 

kring uppkomst av AN, men även andra upplevda trauman som till exempel mobbing, 

misskötsel och misshandel ses som riskfaktorer. Forskning visar att personer med ätstörning i 

högre grad varit utsatta för sexuella övergrepp jämfört med kontrollgrupper, detta tyder på att 

trauma i barndomen kan ha betydelse för uppkomsten av AN, men det kan inte uteslutas att 

ytterligare riskfaktorer kan vara avgörande (Clinton et al., 2002; Wentz, 2010).  

 

2.3.4. Kulturella faktorer av betydelse för uppkomst 
 

På senare tid har det fokuserats på kulturella skillnader då forskning visat en ökning av AN i 

västvärlden det senaste halvseklet, men studier visar en ökning även i andra kulturer. Där 

pekar resultat på att AN i högre grad förekommer hos flickor/kvinnor som på något sätt har 

anknytning till västvärlden. I takt med den ökade prevalensen har forskare noterat att 

medelvikten ökat samtidigt som människors syn på kvinnors kroppsideal förändrats åt det 

motsatta hållet, det har även noterats att religion kan vara av betydelse vad gäller till exempel 

kvinnosyn och fasta (Clinton et al., 2002; Ottosson, 2004). 
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2.4. Teoretisk referensram 

 
2.4 1. Livsvärldsteorin 
 
Begreppet livsvärld omtalades 1962 av Edmund Husserl (Norvedt & Grimen, 2006). 

Livsvärldens ontologi, epistemologi och metodologi bildar grund för vårdandet, detta begrepp 

innebär att människors vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. 

Livsvärldsperspektivet innebär också att se, förstå och beskriva samt analysera världen, så 

som den upplevs av oss människor och genom livsvärldsperspektivet betonas människors 

erfarenheter och upplevelser. Att förstå vårdvetenskap och vårdande i termer av ett 

livsvärldsperspektiv innebär bland annat att det inte är nödvändigt att se medicinsk och 

vårdvetenskaplig kunskap var för sig, utan genom berättelsen kan exempelvis sjuksköterskan 

få tillgång till åtminstone vissa delar av patientens perspektiv på vad som erbjuder ett liv med 

en känsla av hälsa och välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). 

 

2.4.2. Familjefokuserad omvårdnad 
 

Familjefokuserad omvårdnad kan innebära ett familjecentrerat bemötande av den sjuke och 

dennes familj vilket i sin tur innebär att familjen och patienten ses som en helhet i 

omvårdnaden där Samtliga familjemedlemmar involveras och ses inte som separata delar. 

Begreppet familjemedlem används för samtliga medlemmar i familjen, inkluderat patienten 

själv. Sjukdom och ohälsa vid AN som till exempel svåra livshändelser, kan leda till stora 

förändringar inom familjen. Vardagslivet förändras, likaså struktur och funktion i familjen. 

Forskning om familjens erfarenheter och upplevelser utvecklar kunskap om hur den kan bli 

drabbad, när sjukdom drabbar familjen räcker det ofta inte med ett ökat socialt stöd, det krävs 

också ett professionellt stöd i form av exempelvis en sjuksköterska, där Sjuksköterskor kan se 

familjen som en resurs som involveras i omvårdnaden. Den familjefokuserade omvårdnaden 

har en systemteoretisk grund, vilket ökar förståelsen för familjen och det tillhörande sociala 

nätverket. Familjen utgör ett system där den unika sammansättningen, problemen och 

behoven blir fokus i omvårdnaden (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Föreställningar är 

hur omvärlden uppfattas av oss människor och våra föreställningar är grunden i vårt beteende 

och i våra känslor. Föreställningar både skiljer och binder personer samman och genom att 

leva sida vid sida sker en ständig påverkan av varandra. Ofta är föreställningar omedvetna och 
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förståelsen hur de påverkar andra uteblir därför, men när familjens subjektiva bedömningar 

lockats fram utvecklas nya perspektiv på sjukdom och ohälsa (Wright, Watson & Bell 2002). 

 

2.4.3. Systemteori 
  

Att se familjen som ett system utgår från uppfattningen att mänskliga relationer utvecklas som 

ett system där alla delar påverkar varandra och där helheten är mer än delarna (Bateson, 

1998). Genom ett systemteoretiskt perspektiv kan lösningar upptäckas som fokuserar på 

grundorsaken till ett problem snarare än symtom som problemet ger upphov till. Förändringar 

i ett system kan aldrig förutsägas, även om man i vissa fall kan göra en skattning av 

sannolikheter och genom att anlägga ett vidare synsätt på problemet och låta sammanhang 

och mönster träda fram infinner sig nya perspektiv och handlingsalternativ (Öquist, 2008).  

 

3. PROBLEMFORMULERING 
  

AN är ett tillstånd som främst förekommer i västvärlden och de flesta drabbade är kvinnor. 

AN kan utvecklas efter olika traumatiska händelser i barndomen, men även andra riskfaktorer 

kan finnas som är av betydelse (Clinton et al., 2002). Forskning har de senaste åren fokuserat 

allt mer på vilken betydelse familjerelationer har för uppkomsten av AN. När någon drabbas 

av AN påverkas familjen. Kan det finnas riskfaktorer som kan relateras till interaktioner inom 

familjen? Genom att sjuksköterskan får en fördjupad förståelse för familjens upplevelser ges 

möjlighet till att hon kan reflektera över sitt eget bemötande och omvårdnad av AN-drabbade 

och deras familjer. 

 

4. SYFTE 
 

Syftet med studien är att beskriva familjens upplevelser när en familjemedlem är drabbad av 

Anorexia nervosa. 

 

5 
 



 

5. METOD 

 
5.1. Design 
 

För denna uppsats valdes metoden systematisk litteraturstudie, vilket innebär att uppsatsen har 

en tydlig frågeställning, där relevanta artiklar och aktuell forskning systematiskt granskas, 

värderas och analyseras (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Sökningen begränsades till artiklar som var peer reviewed och publicerade från år 2008 och 

framåt. De artiklar vars resultat hade fokus på AN-drabbade och/eller familjemedlemmars 

perspektiv inkluderades i studien. Artiklar med utgångspunkt från sjukvårdspersonalens 

perspektiv, artiklar med ätstörning i allmänhet samt artiklar där resultatet fokuserade på 

behandling av AN exkluderades.  

 

5.3 Sökningsförfarande 
 

Sökningen inleddes med en pilotsökning för att utforska sökordens potential. Sökningar 

gjordes mellan 2012-10-22 och 2012-10-23 i tre databaser, CINAHL, PubMed och PsycINFO 

(bilaga 1). I sökningen användes svenska sökord som via SvenskMesh, kunde översättas till 

passande engelska termer. I sökningen användes i CINAHL ”headings” och i PsycINFO 

”Thesarus”. De valda sökorden var Anorexia Nervosa och family relations. Vid sökning 

kryssades ”major subject” och ”explode” för, där det var möjligt. I PubMed användes ”Mesh” 

för ordet Anorexia nervosa och begränsades med att ”psychology” kryssades i. Vidare gjordes 

en fritextsökning av ”family relations” då det inte gick att begränsa. Vid sökning bestämdes 

att när antalet träffar understeg 200, läsa titlar då det var ett hanterbart antal artiklar. De valda 

sökorden kombinerades med AND i alla tre databaserna. De artiklar där det inte framgick att 

de var ”peer rewied” i PubMed kontrollerades i UlrichsWeb, som är en databas innehållande 

uppgifter om vetenskapliga artiklar. Sökningsförfarandet resulterade i åtta artiklar som sedan 

kvalitetsgranskades (se bilaga 5). En kompletterande sökning gjordes 2012-11-22 till 2012-

11-23 (bilaga 2), dels för att se om någon artikel tillkommit, men också för att tydligare ringa 
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in mot syftet med studien. Ytterligare ett sökord lades därför till, experienc* och en 

fritextsökning gjordes på detta ord. Ord med trunkering (*) som ändelse innebär en sökning 

på ordet med dess alla ändelser och böjningsformer (Friberg, 2006). I CINAHL och 

PsycINFO gick sökningen för övrigt till som vid föregående tillfälle. I PubMed gjordes denna 

gång en frisökning på alla ord, då det upplevdes att begränsningen med ”psychology” av 

sökordet Anorexia Nervosa gav begränsat antal relevanta artiklar. Sökningen resulterade i 

ytterligare en artikel.  
 

 

5.4. Kvalitetsgranskning 
 

De nio artiklar som kvarstod från sökningarna lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades av 

författarna var för sig och sedan jämfördes resultaten. En diskussion resulterade i en 

gemensam slutlig bedömning av artiklarnas kvalitet. Som granskningsmallar användes 

modifierade varianter av Forsberg och Wengström (2003) ( bilaga 3 & 4). Modifieringen 

bestod i att frågorna i originalet gjordes om så att de kunde besvaras med ja eller nej samt att 

frågeställningar tillkom som författarna ansåg relevanta (fråga 13 & 14 i bilaga 3). I Forsberg 

och Wengströms (2003) kvalitativa granskningsmall exkluderades fyra frågor, två frågor 

skrevs ihop till en fråga (fråga 20 i bilaga 4) och en fråga lades till, som författarna ansåg vara 

relevant (fråga 28 i bilaga 4). Ett ja-svar innebär 1 poäng och ett nej-svar 0 poäng. De 

kvantitativa artiklar som fick 11-14 poäng, ansågs ha hög kvalitet, de artiklar som fick 7-10 

poäng, ansågs ha medelhög kvalitet och artiklar som fick 0-6 poäng ansågs ha låg kvalitet. 

Kvalitativa artiklar som fick 23-28 poäng, ansågs ha hög kvalitet, artiklar som fick 16-22 

poäng, ansågs ha medelhög kvalitet och artiklar som fick 0-15 poäng, ansågs ha låg kvalitet. 

Av de artiklar som granskades hade fem artiklar hög kvalitet, tre medelhög kvalitet och en låg 

kvalitet. De åtta artiklar som hade hög och medelhög kvalitet inkluderades i uppsatsen, av 

dessa artiklar var fyra kvantitativa och fyra kvalitativa (se bilaga 5). Anledningen till att 

artikeln Ciccolo (2008) inte gick vidare var att den utifrån vald granskningsmall inte 

bedömdes trovärdig.  
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5.5. Analys 
 

Syftet med analysprocessen är att omvandla data för att resultaten skall framträda tydligare, 

detta sker genom att bearbeta, tyda och tydliggöra texten (Forsberg & Wengström, 2003).  

De åtta utvalda artiklarna lästes först noga igenom av samtliga tre författare. Den kvalitativa 

innehållsanalysen användes till kvalitativa artiklar. Metoden innehållsanalys innebär att 

artiklarna först noggrant läses igenom (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Från 

artiklarnas resultat väljs sedan, för syftet, relevanta meningsenheter ut. Meningsenheterna 

kortas sedan ned utan att meningens betydelse förändras, så kallad kondensering. De 

kondenserade meningarna omvandlas sedan till underkategorier, som är nästa steg av 

analysprocessen. Underkategorier bildar sedan övergripande kategorier. Dessa kategorier 

uttrycker den sammantagna underliggande meningen i texterna. Vidare omvandlas 

kategorierna till teman. Teman är som ”röda trådar” som löper igenom kategorierna 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). (Se tabell 1). 

Urvalet av meningsenheter gjordes först av författarna enskilt genom att meningsenheterna 

färgmarkerades och klipptes ut i delar för att sedan kombineras ihop till en ny helhet, sedan 

jämförde författarna resultaten och diskuterade. Det slutliga resultatet genomfördes genom att 

samtliga författare tog ställning och enades. Författarna bedömde det som en risk att 

meningsenheternas innebörd kunde förvrängas under analysens gång och att kategorierna till 

slut inte skulle likna de meningsenheter vari de hade sitt ursprung, för att minimera denna risk 

valde författarna att kontrollera kategorier och teman mot den ursprungliga meningsenheten. 

Innehållsanalysen resulterade i tre teman: upplevelse av ansvar, upplevelse av psykisk 

påfrestning och upplevda behov. De delar av resultatet från de kvalitativa artiklarna som 

motsvarade syftet med studien placerades in under passande tema.  

En metaanalys användes på de kvantitativa artiklarna, vilket innebär att man analyserar 

artiklarnas resultat och sammanställer de enskilda resultaten till en ny helhet (Axelsson, 

2012). (Tabell 2) och slutligen gjordes en syntes av innehållsanalysen och metaanalysen och 

resultatet därifrån sammanfattades under de teman som framkom.  
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Tabell 1: Exempel på analys av kvalitativa artiklar 

 
 
 
Tabell 2: Exempel på analys av kvantitativa artiklar 
 
Meningsenhet Kod Kategori 
Mödrar visar högre 
nivåer av ångest än 
fäder. 

Mödrar har mer 
ångest än fäder. 

Psykisk påverkan 

Mödrar till personer 
med anorexi kan vara 
i stort behov av 
psykosocialt stöd. 

Mödrar kan vara i 
behov av 
psykosocialt stöd. 

Behov av stöd. 

 
 

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Underkategori Kategori  Tema 

Ett ökat socialt 
stöd förbättrar 
relationerna 
inom familjen 
när någon är 
drabbad av AN. 

Socialt stöd 
förbättrar 
familje- 
relationerna när 
någon i familjen 
är drabbad av 
AN. 

Socialt stöd 
förbättrar 
familjerelationen. 

Behov av stöd. Upplevda 
behov. 

Syskon till de 
drabbade ansåg 
att de inte fick 
den 
uppmärksamhet 
de önskade, 
vilket ledde till 
frustration. 

Syskon fick inte 
den 
uppmärksamhet 
de önskade, 
vilket ledde till 
frustration. 

Att inte bli sedd 
ledde till 
frustration. 

Behov av 
bekräftelse. 

Flickorna fick 
tänka och agera 
som vuxna 
fastän de 
fortfarande var 
barn. 

Tänka och agera 
som vuxna 
fastän de var 
barn. 

Barn fick agera 
som vuxna. 

Anta en 
vuxenroll. 

Upplevelse av 
Ansvar. 

Föräldrar 
upplevde inre 
konflikt då de 
skuldbelade sig 
själva för att ha 
orsakat barnets 
AN. 

Föräldrar 
upplevde inre 
konflikt över att 
ha orsakat 
barnets AN. 

Psykisk påverkan 
på föräldrar när 
barn drabbas av 
AN. 

Psykisk 
påverkan 

Upplevelse av 
psykisk 
påfrestning. 
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6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Det har eftersträvats att studien enbart skulle innehålla etiskt granskade vetenskapliga artiklar. 

En systematisk litteraturstudie bör endast innehålla etiskt granskade artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2003).  

Under processens gång har försök gjorts att identifiera egna föreställningar, vilket är av vikt 

för att undvika att de egna föreställningarna inte format det resultat som presenteras. Alla 

artiklar som inkluderats i studien samt alla framkomna resultat, även de som motsäger teorin, 

ska redovisas, detta för att artiklarna inte skulle tolkas utifrån egna föreställningar (Forsberg 

& Wengström, 2003).  

 

7. RESULTAT 
 

Analysprocessen resulterade i tre teman, upplevelse av ansvar, upplevelse av psykisk 

påfrestning och upplevda behov. Resultatet presenteras i löpande text. 

 
7.1. Upplevelse av ansvar 

 

Barn med AN och deras syskon upplevde att det fanns krav att de skulle växa upp snabbt och 

ta ansvar och de upplevde att det förväntades att de skulle tänka och agera som om de var 

vuxna, vilket var något som bidrog till känslor av förvirring hos barnen (Dallos & Denford, 

2008; Dimitropoulos, Klopfer, Lazar & Schacter, 2009; Elliott, 2010; Krauski, 2010). Barnen 

kände ett ansvar för att bevara sina föräldrars förhållande och hålla ihop hela familjen i syfte 

att dämpa sina och föräldrarnas rädsla för att bli ensamma och övergivna (Dallas & Denford, 

2008; Dimitropoulos, Carter, Schachter & Woodside, 2008; Elliott, 2010) och när 

familjerelationerna inte fungerade tillfredställande kunde ett barn i familjen ta på sig ansvaret 

att försöka reparera familjen, bland annat genom att utveckla AN (Dallos & Denford, 2008; 

Elliott, 2010; Krauski, 2010). Detta gjorde då att föräldrarna fokuserade mer på det AN-

drabbade barnet än på att gräla med varandra och AN fungerade därmed som 

avledningsmanöver (Dallos & Denford, 2008; Elliott, 2010).  

Syskon till barn med AN kände sig pressade av föräldrarna att tala om ifall de märkt något 

speciellt med det AN-drabbade syskonet (Dimitropoulos et al., 2009). De påtog sig en 
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beskyddande roll och försvarade sitt AN-drabbade syskon mot bråk med föräldrarna genom 

att gå emellan och argumentera emot föräldrarna (Dallos & Denford, 2008; Dimitropoulos, et 

al., 2009). 

När de AN-drabbade barnen behövde vårdas på sjukhus kunde föräldrarna ha svårt att 

överlåta ansvaret till vårdpersonal eftersom de ansåg sig vara barnets huvudsakliga vårdare. 

Föräldrarna upplevde att delar av vårdpersonalen tyckte att det var föräldrarnas eget fel att 

barnet hamnat på sjukhus (Honeya, Boughtwooda, Clarkeb, Halsea, Kohnc & Maddenc, 

2008). Mödrarna till barn med AN kände högre krav på sig att ta hand om och vårda sitt AN-

drabbade barn än vad fäderna gjorde (Dimitropoulos et al., 2008; Kyriacou, Treasure & 

Schmidt, 2008a). Enligt Kyriacou et al., (2008a) äventyrades mödrarnas psykiska 

välbefinnande genom de krav som de upplevde av omvårdnadsrollen. 

 

7.2. Upplevelse av psykisk påfrestning 
 
 
Det krav som ställdes på barnen med AN och deras syskon att äntra vuxenvärlden innan de 

var redo gjorde att de upplevde känsla av ångest (Dallos & Denford, 2008; Dimitropoulos et 

al., 2009; Elliott, 2010; Krauski, 2010). Syskonen upplevde en inre konflikt vid bråk mellan 

sitt AN-drabbade syskon och föräldrarna och ville vara lojala mot båda parter, trots att de 

upplevde att de hamnade i skymundan av sitt sjuka syskon (Dallos & Denford, 2008; 

Dimitropoulos et al., 2009; Elliott, 2010). De upplevde att familjemedlemmarna inte hade 

förmåga att kommunicera med varandra, vilket gjorde relationer konfliktfyllda (Dallos & 

Denford, 2008; Elliot, 2010; Sim, Homme, Lteif, Vande Voort, Schak., & Ellingson, 2009).  

I familjer där det fanns problem och konflikter mellan föräldrarna upplevde barnen ångest, 

rädsla och känsla av osäkerhet över att familjen skulle splittras och att de då skulle bli 

övergivna (Elliott, 2010). De upplevde att det inte fanns plats för dem att uttrycka sina egna 

känslor i familjen (Dallos & Denford, 2008; Elliott, 2010; Sim et al. 2009), men barnen hade 

en mer positiv bild av föräldrarna var för sig än tillsammans (Krauski, 2010). 

 

Föräldrar upplevde en inre konflikt då de skuldbelade sig själva för att ha orsakat barnets AN 

(Honeya et al., 2008; Sim et al., 2009) och de upplevde också att konflikter i äktenskapet 

bidrog till oro och depression, vilket minskade deras förmåga i föräldraskapet (Dallos & 

Denford, 2008; Krauski, 2010; Sim et al., 2009). Det var speciellt mödrarna som upplevde 
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ångest och depression på grund av konflikter föräldrarna emellan, men även av den psykiska 

påfrestning som det innebar att leva med ett barn som drabbats av AN. Mödrarna upplevde att 

familjen hade tillräckligt med bekymmer och därför hade de svårigheter med att visa känslor 

och de ville inte visa någon annan i familjen hur dåligt de mådde (Dallos & Denford, 2008; 

Kyriacou et al., 2008a) och att de var i behov av hjälp för detta (Kyriacou et al., 2008a).  

Enligt Kyricaou et al (2008a) upplevde över 70 % av föräldrarna i dessa familjer ångest och  

50 % upplevde sådan ångest, att de var i behov av behandling. Det var 38 % som led av 

depression och 13 % behövde behandlas för sin depression. Att det var fler mödrar som 

upplevde ångest och depression kunde bero på att de kände sig mer belastade, kände sig 

fångna och att de hade förlorat sig själva på grund av barnets AN, i jämförelse med fäderna 

(Dimitropoulos et al., 2008; Kyriacou et al., 2008a). 

 
7.3. Upplevda behov  
 
De AN-drabbade barnen och deras syskon upplevde att det inte fanns plats för dem att 

uttrycka sina behov i familjerelationerna (Dallos & Denford, 2008; Elliott, 2010; Sim et al., 

2009) och detta bidrog i sin tur till att barnen i dessa familjer hade svårigheter att känna sig 

älskade och upplevelsen av detta bidrog till otrygghet och oro (Dallos & Denford, 2008; 

Elliott, 2010; Sim et al., 2009). 

Enligt Elliott (2010) uppgav flickorna i hans studie att deras fäder började försvinna ur deras 

liv när de kom in i puberteten, men att det fanns flera orsaker till detta och att det var en 

slump att det råkade bli just då. 

Eftersom fädernas närvaro var begränsad skapade det en osäkerhet i pappa-barn relationen, 

vilket gjorde att barnen inte visste om deras pappor älskade dem eller inte (Dallos & Denford, 

2008; Dimitropoulos et al., 2008; Elliot, 2010). 

När barnen insåg att de inte kunde förändra sina fäders brist på engagemang och fysiska 

närvaro, använde de förnekelse och avståndstagande för att klara förlusten, något som tog sig 

uttryck i bland annat AN (Dallos & Denford, 2008; Elliott, 2010; Krauski, 2010).  

I Elliotts (2010) studie var det bara en av fem fäder som förändrade sig och började visa mer 

engagemang efter att dottern utvecklat AN och påbörjat behandling. I de fall där fäderna inte 

ändrade beteende, fortsatte döttrarna att kämpa för förändring genom AN. Fäderna uppgav att 

de inte uppfattat döttrarnas AN som en vädjan att de skulle ändra sitt beteende. 

 

12 
 



 

De föräldrar som hade haft en dålig relation med sina egna föräldrar och hade traumatiska 

minnen från sin barndom, hade svårt att visa sina känslor av rädsla för att bli sårade. De 

menade att de ärvt sitt beteende av sina föräldrar (Dallos & Denford, 2008; Krauski et al., 

2008; Sim et al., 2009), något som stöds av Elliotts (2010) studie där flickor med AN var av 

åsikten att de hade samma beteende som sina fäder, sådan far-sådan dotter. 

Syskon till barn med AN upplevde att föräldrarna inte gav dem tillräckligt med 

uppmärksamhet och att det alltid var det sjuka syskonet som de såg och brydde sig om (Dallos 

& Denford, 2008). När barnen med AN blev inlagda på sjukhus kände sig syskonen 

utelämnade och oroliga för vad som skulle hända med det sjuka syskonet och detta var något 

som bidrog till att de fick sämre hälsa, bland annat genom infektioner. De tyckte inte att 

vårdpersonalen brydde sig om dem och hur de mådde trots att syskonet hade ett livshotande 

tillstånd (Dimitropoulos et al., 2009; Sim et al., 2009). 

När de AN- drabbade barnen hamnade på sjukhus hade föräldrarna behov av att få 

information kring barnets omvårdnad (Dimitropoulos et al., 2008; Honeya et al., 2008), men 

de upplevde att sjuksköterskorna inte såg dem och inte lät dem vara delaktiga i beslut 

gällande vården av deras barn (Dimitropoulos et al., 2009; Honeya et al., 2008; Sim et al., 

2009). Föräldrarna kände att de visste för lite om AN och därför hade de behov av att få 

professionell hjälp och stöd och föräldrarna ville bli bemötta med empati, omsorg och respekt 

för sina specifika familjeförhållanden, de ville ha råd och strategier att använda i vardagen 

och de ville få hjälp med att se något positivt med sjukdomen, somliga ville även utveckla 

nätverk med föräldrar i samma situation (Honeya et al., 2008).  

När en medlem i familjen drabbades av AN kände familjen ett utanförskap, men ett ökat 

socialt stöd skulle kunna förbättra relationerna inom familjen och få familjemedlemmarna att 

må bättre (Dimitropoulos et al., 2008; Kyriacou, 2008a). Enligt Kyriacou (2008a) är mödrar 

till barn med AN i stort behov av psykosocialt stöd, detta på grund av den stora börda det 

innebar för dem att ha ett barn med AN. 
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8. DISKUSSION 
 
 
8.1. Metoddiskussion 

 

Systematisk litteraturstudie användes som metod för att sammanställa forskning inom valt 

område. Sökning av relevanta artiklar gjordes i de tre databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Fler artiklar hade kanske framkommit om andra databaser hade gjorts, vilket kan 

ses som en svaghet. CINAHL, PubMed och PsycINFO är dock omfattande och enligt 

Forsberg och Wengström (2003) kan dessa tre databaser med fördel användas vid 

systematiska litteraturstudier inom vårdvetenskap.  

Vid sökningarna fann författarna både kvalitativa och kvantitativa studier som motsvarade 

syftet, vilket kan anses stärka resultatet.  

Genom att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar stärks resultatet, vilket kan ses 

som en styrka, därför gjorde författarna ingen skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa 

artiklar i urvalsprocessen.  

Att använda sökorden, Anorexia Nervosa, family relations och experienc* kan ifrågasättas då 

andra relevanta sökord kanske hade inneburit att flera artiklar hade kunnat identifieras. 

Exempelvis kunde family relations bytas ut mot family functioning och experienc* hade 

kunnat bytas ut mot life experiences. Att använda enbart tre sökord kan ses som en svaghet 

och studien kunde ha fått mera djup om flera sökord hade lagts till, dock gjorde författarna en 

andra sökning med en ökning från två till tre sökord, vilket kan anses stärka studien. Genom 

att använda sig av flera sökord, exempelvis quality of life hade kanske flera artiklar kunnat 

identifieras, detta genomfördes inte av författarna och kan vara en brist i litteratursökningen 

och kan ha påverkat studiens resultat. Författarna kombinerade sökorden med AND i 

databassökningen, men genom att utöka den Booleriska söktekniken till att även inkludera 

OR hade det varit möjligt att söka på begrepp och/eller sjukdomar som kan ha olika namn. 

När OR används visas artiklar som innehåller något av sökorden och när AND används visas 

artiklar som innehåller båda sökorden (Friberg, 2006). Genom att exempelvis kombinera 

Anorexia Nervosa OR Eating Disorder hade kanske fler relevanta artiklar kunnat inkluderas i 

studien. Detta ses av författarna som en svaghet i databassökningen.  
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Eftersom en systematisk litteraturstudie bör fokusera på aktuell forskning inom det valda 

området (Forsberg & Wengström, 2003) exkluderades artiklar som var äldre än 2008, i 

efterhand inser författarna att studien troligen hade vunnit på att artiklar även före 2008 hade 

inkluderats, detta då familjers upplevelser av att leva med en familjemedlem som drabbats av 

AN troligen inte förändrats under en tidsperiod av 5-10 år. Detta kan ses som en svaghet 

samtidigt som författarnas insikt om detta kan vara en styrka inför framtida studier. Valet av 

artiklar var oberoende av de deltagandes kön, ålder och etnicitet då det är familjens upplevelse 

av AN som var syftet med studien. Urvalet av artiklar har diskuterats, vilket författarna anser 

vara en styrka eftersom alla tre författare har godkänt varje artikel. 

Resultatet av kvalitetsgranskningen varierade mellan låg kvalitet till hög kvalitet och de 

artiklar som fått hög och medelhög kvalitet inkluderades i studien. Artiklarna översattes till 

svenska av författarna innan analysprocessen, vilket kan ha haft betydelse för tolknings-

arbetet, författarna anser dock att artiklarna blev lättare att hantera efter översättningen och att 

det i samband med granskning både fanns engelsk och svensk översättning av artiklarna som 

författarna studerade och jämförde.  

För att underlätta kvalitetsgranskning av artiklar användes modifierade granskningsmallar 

som innefattade ”ja” och ”nej” frågor som poängsattes och författarna hade på förhand 

bestämt att en viss poäng motsvarade en viss kvalitet. Kvantitativa artiklar med minst sju 

poäng samt kvalitativa artiklar med minst sexton poäng inkluderades i studien. Det kan 

innebära svårigheter att använda sig av poängsystem, exempelvis kan en artikel få låga poäng 

och därmed bedömas ha låg kvalitet, men när frågornas relevans och olika grad ifrågasätts och 

när dessa granskas, kan det innebära att kvaliteten bedöms som hög. Den artikel av Ciccolo 

(2008) som bedömdes vara av låg kvalitet, granskades av författarna var för sig och sedan 

gemensamt, alla tre författare bedömde att artikeln var av låg kvalitet, vilket stärker beslutet 

att exkludera den från studien.  

Det är en fördel att vara flera vid granskandet av artiklar, detta för att i möjligaste mån 

undvika att resultatet färgas av en författares föreställningar. Genom att författares 

föreställningar identifieras ökar trovärdigheten på studien, trovärdigheten ökar också om 

författarnas egna föreställningar diskuteras (Forsberg & Wengström, 2003).  

Författarna granskade artiklarna var för sig och sedan gemensamt och jämförde resultaten.  

Ett resultats trovärdighet påverkas också av om det motsvarar syftet (Forsberg & Wengström, 

2003). I denna studie var syftet att beskriva familjens upplevelser när en familjemedlem är 

drabbad av AN, de funna resultaten beskriver de drabbades, syskons och föräldrars 
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upplevelser. Vi läste igenom materialet flera gånger för att försöka hitta nya tolkningar av 

artiklarnas resultat och vi identifierade egna föreställningar, vilka bland annat handlade om 

mödrars skuld till att döttrar utvecklar AN. Genom att egna föreställningar identifierades 

kunde författarna anta ett mer objektivt förhållningssätt.  

De artiklar som inkluderades i studien analyserades genom att meningsenheter vars innehåll 

berörde familjemedlemmars upplevelser av att leva med AN valdes ut och analyserades i flera 

steg till de bildade teman. Att resultatdelen sedan tidigare översatts till svenska av författarna 

kan innebära en risk för att meningsenheterna i översättningen mist sin fulla betydelse.  

En svaghet i studiens resultat kan vara att analysmetoden inte visar en heltäckande bild av de 

analyserade artiklarnas resultat, men detta får vägas mot studiens syfte som var utgångspunkt 

då meningsenheterna valdes ut. De tre författarna gjorde gemensamt urvalet av 

meningsenheter och för att analysprocessen ska vara trovärdig, måste den genomföras på ett 

strukturerat och logiskt vis när det går från helhet till delar till en ny helhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

Överförbarhet innebär att resultaten kan användas i andra sammanhang och författarna kan ge 

exempel på hur resultaten kan överföras i andra sammanhang men det är läsaren som avgör 

om detta är möjligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I denna studie kan resultatet 

överföras till andra sammanhang då det belyser de upplevelser som kan förekomma i familjen 

när en familjemedlem drabbas av AN. Detta ser författarna som en styrka, men det kan 

samtidigt ses som en svaghet, då det inte går att utesluta att andra upplevelser förekommer i 

familjer. Sjuksköterskan har som uppgift att kunna tillgodose patientens basala 

omvårdnadsbehov och enligt socialstyrelsen (2005) innefattar de basala omvårdnadsbehoven 

Patientens fysiska, psykiska, kulturella och andliga behov.  

En svaghet i studien är att det i de inkluderade artiklarna bara fanns flickor med AN 

representerat, önskvärt hade varit att även kunna inkludera artiklar innehållande pojkar med 

AN. De olika artiklarna gav en liknande bild av familjemedlemmars upplevelser, men 

författarna anser att studien är begränsad då den inte innehåller fäders upplevelser i samma 

utsträckning som andra familjemedlemmar. De olika artiklarna visade på liknade utfall, vilket 

kan förklara att denna studies resultat har begränsat innehåll. Detta kan ses som en styrka i 

studien att de olika artiklarna styrker varandra.   
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8.2. Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva familjens upplevelser när en familjemedlem drabbats 

av AN. Som sjuksköterska kan det vara önskvärt att erhålla kunskap och förståelse för hur 

familjen påverkas och hur de upplever det att leva med en familjemedlem som drabbats av 

AN. I resultatet framkom att samtliga i familjen påverkades när en av familjemedlemmarna 

drabbades av AN. Wallin (2004) menar att det är på ett avgörande sätt som hela familjen 

påverkas, men det kan vara svårt att veta om familjerelationerna påverkades på grund av AN 

eller om det var AN som utvecklades på grund av dåliga relationer inom familjen.  

Denna studie kommer att diskuteras utifrån systemteorin och den forskning som gjorts om 

familjefokuserad omvårdnad och för att kunna identifiera familjemedlemmars behov var för 

sig kommer även livsvärldsteorin och lidandet att diskuteras i samband med resultaten.  

 

Resultatet påvisade att syskonen till de AN-drabbade kände ansvar, bland annat försökte de 

att förhindra konflikter mellan föräldrar och den AN-drabbade, detta kunde upplevas som 

betungande för syskonet att ta detta ansvar och detta kunde leda till ohälsa, något som 

resultatet visar. För syskonet innebar det psykisk påfrestning och ju längre barnet tog på sig 

ansvaret, desto större risk var det att en psykisk sjukdom utvecklades. Enligt Benzein, 

Hagberg, Saveman och Syrén (2010) förändras familjerelationer och familjen utsätts för 

påfrestningar när någon familjemedlem blir sjuk och när någon tar ett omvårdnadsansvar för 

en familjemedlem.  

 

Det fanns behov hos barnen att få känna sig uppmärksammade och älskade, främst var det 

osäkerheten på om papporna älskade dem eller inte som kunde vara en orsak till varför vissa 

barn utvecklade AN. Mödrarna upplevde att de fick ta mer ansvar för omvårdnaden av sitt 

AN-drabbade barn än fäderna, vilket får stöd i en studie av Canetti, Kanyas, Lerer, Latzer och 

Bachar (2008).  

Barn som växer upp i en familj där det råder bristande omsorg, tappar sin trygghet (Canetti et 

al., 2008; Enskär & Golsäter, 2009). Eriksson (1994) beskriver människans lidande som något 

individuellt, subjektivt och unikt och att bara någon annan kan lindra lidandet.  

I Elliots (2010) studie framkom det att endast en av fem fäder ändrade sitt beteende när 

dottern drabbades av AN.  

Fäderna verkade vara ovetande om hur deras beteende påverkade barnen, vilket kan förklara 
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varför inte fler fäder ändrade beteende.  

Lidande uppstår vanligtvis på grund av brist på kunskap, omedvetet handlande och brist på 

reflektion (Eriksson, 1994). Hur människan uppfattar sin livsvärld är unikt för var och en och 

beror på våra erfarenheter och reflektioner, genom livsvärldsperspektivet fokuseras det på att 

bejaka människan som unik och att förståelsen av att varje upplevelse också är unik (Dahlberg 

et al., 2003). 

 

Den AN-drabbades familj upplevde att de inte fick det bemötande som de önskade av 

sjukvårdspersonal, vilket ledde till att föräldrar och syskon kände ett utanförskap när det AN-

drabbade barnet vårdades på sjukhus.  

Sjukvårdspersonal bör se till helheten när det gäller en patients sjukdomsbild, detta inkluderar 

att visa omsorg, respekt och empati för hela familjen, familjen kan ses som en helhet där 

delarna är beroende av varandra (Benzein et al, 2010). 

Familjen upplevde kunskapsbrist både hos sig själva och hos berörd sjukvårdspersonal. 

Känslan av att värdigheten kränkts kan uppstå i situationer när sjukvårdspersonal har brister i 

kunskap och bemötande och brist på kunskap kan leda till utebliven vård, vilket är en form av 

vårdlidande (Eriksson, 1994). Att det blev spända relationer mellan sjukvårdspersonal och 

föräldrar kunde bero på föreställningar kring AN:s uppkomst, från båda parter och detta är 

något som bekräftas av Silber, Lyster Mensh och Duval (2011) som i sin studie menade att 

föråldrade föreställningar bidrog till svårigheter att genomföra en familjefokuserad 

omvårdnad.  

Föräldrar upplevde att sjukvårdspersonalen skuldbelade dem för att ha orsakat barnets AN 

och att de inte fick vara delaktiga i omvårdnaden av sitt barn under sjukhusvistelser, vilket 

bekräftas av Whitney, Currin, Murray och Treasure (2012), som i sin studie beskriver att en 

del föräldrar ifrågasatte sjukvårdspersonalens kompetens när det gällde bemötandet av dem 

och att vissa föräldrar kände sig beskyllda och dömda.  

Föreställningar kring omvårdnaden kan vara avgörande för hur engagerad familjen blir i 

vårdandet och om det råder kunskapsbrist i hur olika känslor bör hanteras, kanske inte 

familjen bjuds in på grund av att sjukvårdspersonal inte kan hantera en situation med flera 

familjemedlemmar som är i behov av hjälp. Enligt Whitney et al (2012) hade föräldrar behov 

av samtalsterapi utan att barnen var närvarande, föräldrarna behövde bli lyssnade till och 

behövde hjälp och stöd för att orka med vardagen. 

Syskon till barn med AN upplevde att de inte blev uppmärksammade av sjukvårdspersonal 

och Hedman Ahlström (2010) menar att det är viktigt att syskon till AN-drabbade barn får 
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information om AN och vad det kan innebära, både för den drabbade och för familjen. 

Ovissheten leder många gånger till ett lidande på grund av oro för sitt AN-drabbade syskon. 

Eriksson (1994) menar att det finns tre olika typer av lidande, ett som kan kopplas till 

sjukdom, ett vid vårdandet och ett existentiellt, som även kan ses som ett livslidande.  

Genom familjens livsvärld är det oundvikligt att inte komma i kontakt med familjens lidande 

(Dahlberg et al., 2003) 

På grund av att det kan förekomma konflikter i AN-drabbade familjer kan familjemedlemmar 

ha svårt med att kommunicera med varandra.  

Ökad kunskap och reflektion över egna upplevelser kan minska det onödiga lidandet för hela 

familjen (Malmsten, 2007). Det är genom skillnaderna mellan egna och andras erfarenheter av 

verkligheten som individers personliga föreställningar utvecklas (Bateson, 1998). Familjen 

kan behöva hjälp med att identifiera familjemedlemmars olika föreställningar och därigenom 

tydliggöra deras situation så att medlemmarna i familjen får andra perspektiv och lättare kan 

förstå och bearbeta upplevda problem.  

För att få förståelse för familjen måste samtliga medlemmar få tillfälle att förklara hur de 

upplever sin situation (Dahlberg et al., 2003) och föreställningar kan lyftas fram genom 

hälsostödjande samtal där samtalen kan skapa en kontext för förändring, ge stöd att skapa nya 

föreställningar, nya idéer, nya innebörder och möjligheter i relation till familjens problematik 

(Benzein et al., 2010). 

 

Resultatet visade att mödrar sätter sina egna behov åt sidan på grund av de krav de känner för 

att hjälpa sitt AN-drabbade barn, detta är något som kanske kan förklaras med att kvinnor har 

en stark modersinstinkt att ta hand om sina barn och denna teori är något som får stöd av 

Bachar, Kanyas, Latzer, Canetti, Bonne och Lerer (2008) som i sin studie visade att mödrar 

agerade osjälviskt gentemot sina barn och på så sätt satte sina egna behov åt sidan.  

När mödrarna satte sina behov åt sidan påverkade detta deras psykiska hälsa, vilket kunde 

yttra sig som till exempel ångest och depression. 

I en studie av Kyriacou, Treasure och Schmidt (2008b) påvisades att det förekom ett 

signifikant ökat antal mödrar till barn med AN som led av ångest och depression jämfört med 

en kontrollgrupp. 

Familjerelationer förändras och familjen utsätts för påfrestningar när en familjemedlem 

drabbas av AN och när någon tar omvårdnadsansvar för den drabbade (Benzein et al., 2010). 

Föräldrar hade svårt att förstå hur syskon till barn med AN upplevde det när någon som stod 

dem nära drabbades av ett livshotande tillstånd och detta kunde bero på att föräldrarna själva 
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var så fokuserade på sina egna känslor att det inte fanns ork till att engagera sig i det AN-

drabbades syskons upplevelse (Enskär & Golsäter, 2009). 

 

 
9. SLUTSATS 
 
När en familjemedlem drabbas av AN påverkas hela familjen. AN kan innebära många olika 

upplevelser och känslor. En del barn upplever att de tidigt får ansvar för att hålla ihop 

familjen, då de upplever att Interaktionen i familjen inte fungerar.  

Föräldrar upplever att de inte får vara delaktiga i sitt barns vård och att sjukvårdspersonalen 

lastar dem för att barnet drabbats av AN, men för samtliga familjemedlemmar kan det vara av 

vikt att de får det stöd och den hjälp som de behöver för att kunna förstå och hantera sin 

situation. Det är viktigt att sjuksköterskan förutom adekvata kunskaper, kan ge stöd och hjälp, 

bland annat genom att lyfta fram föreställningar som finns i familjen genom hälsostödjande 

samtal.  

Efter sökning av artiklar som berör AN och belyser familjens upplevelser konstateras att mer 

kvalitativ forskning i ämnet bör göras då sökningarna till större delen resulterat i kvantitativ 

forskning. Det hittades få studier som belyste fäders upplevelser och för att i framtida studier 

kunna få jämvikt i kön, behöver mer forskning kring detta göras. Detta skulle kunna tillföra 

ytterligare aspekter som skulle kunna vara till gagn för sjuksköterskans bemötande. Det skulle 

behöva forskas mer om familjens behov av hjälp och stöd för att kunna optimera bemötandet 

och omvårdnaden. Resultatet av denna studie kan vara till hjälp för sjuksköterskan att 

tillgodose familjens behov, genom att erhålla kunskaper om hur AN drabbar hela familjen.
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Bilaga 1 
 

Sökhistorik i CINAHL 2012-10-22 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa artiklar Granskade 
artiklar 

1.Anorexia Nervosa 443     
2.Family relations 4100     
1 AND 2 12 12 12 12 2(1,3)* 
 

 

Sökhistorik i PubMed 2012-10-23 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa artiklar Granskade 
artiklar 

1.Anorexia Nervosa 3908     
2.Family relations 113826     
1 AND 2 55 55 15 11 3(2,7)* 
 

 

Sökhistorik i PsycINFO 2012-10-22 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa artiklar Granskade 
artiklar 

1.Anorexia Nervosa 1166     
2.Family relations 1761     
1 AND 2 10 10 10 7 4 (4,5,6)* 
 

 

 

 

*Siffrorna motsvarar numreringen av artiklarna i matrisen (se bilaga 5). 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 2 

Sökhistorik i CINAHL 2012-11-22 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa artiklar Granskade 
artiklar 

1.Anorexia Nervosa 460     
2.Family relations 4210     
3 Experienc* 53236     
1 AND 2 12 12 12 12 2(1,3)* 
1 AND 3 34 34 11 5 1(8)* 
2 AND 3 790     
1 AND 2 AND 3 0     
 

 

Sökhistorik i PubMed 2012-11-23 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa artiklar Granskade 
artiklar 

1.Anorexia nervosa 2188     
2. family relations 22253     
3.Experienc* 187509     
1 AND 2 68 68 68 9 7(1,2,3,5,7,8)* 
1 AND 3 176 176 55 15 4(2,7,8)* 
2 AND 3 4600     
1 AND 2 AND 3 11 11 10 9 4(5,7,8)* 
 

 

Sökhistorik i PsycINFO 2012-11-22 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa artiklar Granskade 
artiklar 

1.Anorexia Nervosa 1177     
2.Family relations 1786     
3.Experienc* 85 146     
1 AND 2 10 10 10   7 4 (4,5,6)* 
1 AND 3 132 132 50 10 5 (1,5,7,8)* 
2 AND 3 374     
1 AND 2 AND 3 2 2 2 2 2(5)* 
 

*Siffrorna motsvarar numreringen av artiklarna i matrisen (se bilaga 5). 

 

 
 



 

 

Bilaga 3  

Granskningsmall för kvantitativa artiklar 

Granskningsmallen är modifierad utifrån Forsberg och Wengström (2003). Den ligger till 

grund för bedömning av artiklarnas kvalitet. Granskningsmallen innefattar Ja- och Nej- 

frågor. Varje ja ger 1 ett poäng. 

 

1. Finns ett tydligt syfte beskrivet i studien? 

2. Är problemformulering och frågeställning tydligt beskrivna? 

3. Har en lämplig design används utifrån syftet? 

4. Är inklusionskriterier och exklusionskriterier tydligt beskrivna? 

5. Är urvalet beskrivet? 

6. Är undersökningsgruppen representativ för studien? 

7. Beskrivs det var och när undersökningen är gjord? 

8. Finns antalet deltagare med? 

9. Anges vilken mätmetod som använts? 

10. Är statistiken relevant? 

11. Är reliabiliteten beräknad? 

12. Är validiteten diskuterad? 

13. Är studien granskad och godkänd av etisk kommitté? 

14. Innehåller studien förslag på framtida forskning? 

 

Referens 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteratursökningar. Stockholm:  
     Natur och kultur. 
 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 4 

 
Granskningsmall för kvalitativa studier 

Granskningsmallen är modifierad utifrån Forsberg och Wengström (2003). Den ligger till 

grund för bedömning av artiklarnas kvalitet. Granskningsmallen innefattar Ja- och Nej-

frågor. Varje ja ger ett poäng. 

 

1. Finns ett tydligt syfte beskrivet i studien? 

2. Är studiens design relevant för att svara på syftet? 

3. Är inklusionskriterier och exklusionskriterier beskrivna? 

4. Är urvalsgruppen tydligt beskriven? 

5. Framgår det var och när undersökningen gjordes? 

6. Finns det beskrivet hur och när urvalsgruppen kontaktades? 

7. Finns det beskrivet vilken urvalsmetod som använts till studien? 

8. Framgår det i studien urvalsgruppens ålder, kön och social status? 

9. Är undersökningsgruppen lämplig? 

10. Är det beskrivet var och av vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde? 

11. Framgår det vilken typ av frågor som ställdes? 

12. Finns det beskrivet vilken datainsamlingsmetod som använts? 

13. Framgår det om datainsamlingen skedde systematiskt? 

14. Framgår det hur teman, begrepp och kategorier är utvecklade? 

15. Är teman utvecklade som begrepp? 

16. Finns episodiskt presenterade citat? 

17. Är de individuella svaren kategoriserade? 

18. Är svaren kodade? 

19. Är tolkning och analys av resultatet diskuterade? 

20. Är resultaten pålitliga och trovärdiga? 

21. Har resultatet presenterats för och diskuterats med undersökningsgruppen? 

22. Baseras teorier och tolkningar på insamlad data? 

23. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

24. Stödjer insamlade data forskarens resultat? 

25. Har resultaten klinisk relevans? 

 
 



 

26. Diskuteras risker i vald metod och risker för bias? 

27. Drar författaren en tydlig slutsats? 

28. Är forskningen etiskt granskad och godkänd av en etisk kommitté? 

 

     Referens 

     Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteratursökningar.  

          Stockholm: Natur & kultur. 

 

 
 



  
 

Bilaga 5 
Artikelmatris 

Art 
Nr 

Författare 
År 
Land 

Titel/Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

1 Kyriacou, O., 
Treasure, J., 
& Schmidt, U. 
(2008) 
 
England 

Understanding how 
parents cope with 
living with someone 
with Anorexia nervosa: 
modeling the factors 
that are associated with 
carer distress. 

International Journal of 
Eating Disorders, 
41(3), 233-242. 

Att undersöka och 
utröna de faktorer 
som är förknippade 
med depression 
och ångest i vården 
av människor med 
Anorexia nervosa. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie baserad 
på frågeformulär.  

 

Urvalet bestod av 151 
föräldrar till patienter 
med AN(91 mödrar 
och 60 fäder). 

 

Mödrar som vårdade sina 
anorektiska barn var mer oroliga 
och mer känslomässigt engagerade 
än fäderna och led av mer ångest 
och depression. 

Hög 

2 Honeya, A., 
Boughtwooda, 
D., Clarkeb, 
S., Halsea, C., 
Kohnc, M., & 
Maddenc, M. 
(2008) 
 
Australien 

Support for Parents of 
Children with 
Anorexia: What 
Parents Want 

Eating Disorders: The 
Journal of Treatment & 
Prevention, Volume 
16(1), 40-51 

 

Att utforska vilket 
stöd föräldrarna till 
barn med Anorexia 
nervosa vill ha från 
sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
ostrukturerade 
intervjuer.  
Transkription har 
använts som 
analysmetod. 

Urvalet bestod av 24 
föräldrar (16 mödrar 
och 8 fäder) till döttrar 
med AN. 

När det AN drabbade barnet 
hamnade på sjukhus kände sig 
föräldrarna hjälplösa och osedda. 
De önskade att bli bemötta med 
omsorg, empati och respekt av 
vårdpersonalen. De ville bli 
informerade om hur de skulle kunna 
hjälpa sin dotter när de kom hem 
från sjukhuset. 

Medel-
hög 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

3 Elliott, JC 
(2010) 

USA 

Fathers, daughters, and 
anorexia nervosa. 
 
Perspectives in 
Psychiatric Care,  
46(1): 37-47 (77 ref). 

Att beskriva 
betydelsen av far-
dotter relation och 
AN ur dotterns 
perspektiv. 

Kvalitativ studie med 
narrativ analysmetod 
baserad på 
ostrukturerade 
bandinspelade 
intervjuer. 
 
Urvalet bestod av 11 
kvinnor, 18-60 år 

Kvinnorna upplevde att det fanns 
behov av att de skulle växa upp fort.  
De upplevde osäkerhet på deras 
fäders kärlek till dem och när de 
insåg att de var oförmögna att 
förändra sina fäders frånvaro, 
använde de förnekelse och 
avståndstagande för att hantera 
förlusten. 

Hög 

4 Krasuski, T 
(2010) 

Polen 

Quality of life and 
family relations in 
patients with anorexia 
nervosa. 

Acta 
Neuropsychologica, 
Vol 8(3), 234-243. 

Att undersöka hur 
flickor med AN ser 
på sina 
familjerelationer 
som helhet och på 
föräldrarna var för 
sig. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
baserade på enkäter. 

Urvalet bestod av 5 
flickor med AN och 5 
flickor i kontrollgrupp. 

Flickorna med AN hade en mer 
negativ syn på sina familjerelationer 
än flickorna i kontrollgruppen. De 
upplevde däremot ett bättre 
förhållande med föräldrarna enskilt 
än med föräldrarna som par. 

Medel-
hög 

 
 



 

 

 

 

 

5 Sim, L. A., 
Homme, J. H., 
Lteif, A. N., 
Vande Voort, 
J. L., Schak, 
K. M., & 
Ellingson, J. 
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Att undersöka 
påverkan på övriga 
medlemmar i 
familjen när en 
dotter har en 
livshotande/kronisk 
sjukdom. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie baserad 
på enkäter. 

Urvalet bestod av 25 
flickor med AN, 20 
flickor med Diabetes, 
20 flickor i 
kontrollgrupp och deras 
mödrar. 

I familjer med AN upplevdes en 
högre grad av konflikter inom 
familjen. De kände en högre 
stigmatisering. Speciellt mammorna 
led i högre grad av depressiva 
symtom och hade en önskan om 
ökat socialt stöd. 
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familjemedlemmar 
påverkas vid 
omvårdnaden av en 
familjemedlem 
med AN. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie baserad 
på frågeformulär.  
 
Urvalet bestod av 63 
familje-medlemmar till 
patient med AN. 

 

De kvinnliga medlemmarna som 
medverkade i omvårdnaden av en 
medlem med AN upplevde en högre 
börda i jämförelse med de manliga. 
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strukturerad intervju. 
Som metod användes 
grounded theory. 

Urvalet bestod av 12 
syskon till patienter 
med AN 

Friska syskon får ta mycket ansvar 
för sitt sjuka syskon.  De vill skydda 
och stötta sitt syskon med AN. 
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Att beskriva 
emotionella 
relationer mellan 
familjemedlemmar 
och deras relation 
till mat. 

Kvalitativ semi-
strukturerad intervju. 
Fenomenologisk analys 
och diskursanalys har 
använts som metod. 

Urvalet bestod av barn 
med AN, syskon, mor 
och far från 4 olika 
familjer. 

Samtliga familjer hade inbördes 
konflikter och de hade svårigheter 
med kommunikationen medlemmar 
emellan. Personen med AN spelade 
en central roll för både föräldrarnas 
försök att korrigera sina negativa 
erfarenheter från deras egen 
barndom. 

Hög 
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