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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Anorexia nervosa är en självförvållad bantningsform, “självsvält” som 

karaktäriseras av ett litet matintag och undvikelse av feta livsmedel. Anorexia nervosa drabbar 

främst flickor i tonåren. Tidigare forskning visade på att föräldrar till dessa barn och 

ungdomar upplevde bristfälligt stöd och information från sjukvården samt avsaknad av 

delaktighet kring sitt sjuka barns behandlingsprocess.  Föräldrarna upplevde även att 

sjukdomen hade en psykisk, fysisk och social påverkan på deras livssituation och att de 

behövde stöd i att hantera denna situation. 

Syfte: Att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som drabbats av Anorexia 

nervosa. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktivt synsätt som är baserad på fem 

ostrukturerade intervjuer med en öppen fråga. Strategiskt- och bekvämlighetsurval användes. 

Intervjumaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman 

(2004). 

Resultat: Resultatet visade på sex olika kategorier; föräldrars betydelse i vården kring sitt 

sjuka barn, föräldrars upplevelse av sjukvårdens betydelse, föräldrars upplevelser av känslor 

under sitt barns sjukdomstid, sjukdomens påverkan på föräldrarnas liv och föräldrarnas 

upplevelse av stöd 

Slutsatser: Föräldrarna saknade information och stöd från vården vilket resulterade i att stor 

börda lades på föräldrarna som sitt barns primära vårdare. Detta sågs öka den stress som 

föräldrarna kände och i kombination med de känslor som föräldrarna upplevde resulterade det 

i psykisk ohälsa hos dem.  
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INLEDNING 

 

Anorexia nervosa drabbar i huvudsak flickor i tonåren (Fairburn, 2011).  Då Anorexia nervosa 

även kan ge somatiska besvär träffar allmänsjuksköterskor dessa patienter och deras föräldrar 

även inom den somatiska vården. Som förälder till ett barn som drabbats av Anorexia nervosa 

uppkommer ökad stress som även kan leda till ohälsa för föräldrarna om inte de och deras 

känsloyttringar kommer till uttryck och beaktas. I sjuksköterskans profession ingår det att se 

till och stödja de anhöriga. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs det en medvetenhet 

om vad de anhöriga upplever och hur detta kan bemötas. Författarna anser det viktigt att se till 

helheten i vården kring patienter där föräldrarna spelar en central roll. Genom ökad kunskap 

av föräldrars upplevelser av valt ämne kan både vården av patienten och mötet mellan 

sjuksköterska och anhöriga, i detta fall föräldrar, förbättras. Författarna ser valt ämne som 

viktigt för att bidra till förbättrad vård både för patienten och dennes anhöriga. 

BAKGRUND 

 

Allmän fakta om Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa är en självförvållad bantningsform, ”självsvält”, som karaktäriseras av ett 

litet matintag och undvikelse av feta livsmedel. Detta är ofta kombinerat med kräkningar, 

användning av laxermedel samt överdriven fysisk aktivitet (Hertz, 2011; Von Knorring, 2012; 

Fairburn, 2011). Anorexia nervosa brukar delas in i två undergrupper där den ena tar sig 

uttryck i endast självsvält och den andra med hetsätning kombinerat med missbruk av 

laxerings- och vätskedrivande medel för att framkalla en självrensning av kroppen. Hetsätning 

innebär att personen för en kort tid eller under en begränsad period äter onormalt stora 

mängder och totalt förlorar kontrollen över sitt matintag (Fairburn & Harrison, 2003). 

Personer med Anorexia nervosa har ofta en störd kroppsuppfattning och betraktar sig själva 

som överviktiga trots sin mycket låga vikt (Adler, 2011; Fairburn, 2011). Anorexia nervosa 

kännetecknas även av en vägran att upprätthålla en hälsosam kroppsvikt och en tvångsmässig 

rädsla för att gå upp i vikt (Adler, 2011). 

 

Anorexia nervosa drabbar i huvudsak flickor i tonåren, den största riskgruppen är i åldern 15- 

22 år (Eisler, Simic, Russel & Dare, 2007; Fairburn, 2011). Att flickor drabbas är tio gånger 

vanligare än pojkar (Von Knorring, 2012). Andelen flickor som drabbas av Anorexia nervosa 

någon gång under livet har beräknats till 0,9 % (Adler, 2011). Riskfaktorer för att drabbas av 

Anorexia nervosa innefattar förutom kvinnligt kön även depression, ångest och allmänt 

kroppsmissnöje (Hautala et al., 2011). Perfektionism och självskadebeteende ses också som 

riskfaktorer för att utveckla Anorexia nervosa och dessa aspekter ses även som riskfaktorer 

för att utveckla en kronisk Anorexia nervosa eller för att få ett återfall (Jacobs et al, 2009). 

Den främsta anledningen till att en ätstörning blir långvarig är i kombination med en 

depression, som ofta uppkommer i mitten av tonåren (Hautala et al., 2011). 

 

För att en person ska diagnostiseras med Anorexia nervosa ska fyra följande kriterier vara 

uppfyllda enligt DSM IV (diagnostiskt statistisk manual och internationellt vedertaget 

definitionsinstrument): 
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1. Viktnedgång under 85% av förväntad vikt. 

2. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt. 

3. Störd kroppsupplevelse av vikt och form. 

4. Amenorré (utebliven mens) under minst tre månader hos menstruerande kvinnor 

(Davidsson & Lillman Ringborg, 2001). 

 

De första tecknen till att en person drabbats av Anorexia nervosa är en allmän fixering kring 

mat till exempel överhoppade måltider eller ett självpåtaget förbud mot godis och onyttiga 

livsmedel. Personen minskar successivt sitt födointag och efter en tid är en stor del av kosten 

strikt reglerad (Charpentier et al., 2011). De första synliga tecknen på att en person drabbats 

av Anorexia nervosa är att personen får förändrade rutiner kring mat och blir allt smalare. 

Dessa förändringar har en tendens att utvecklas smygande och är därför svåra att upptäcka för 

nära anhöriga. Störningen är ett faktum då dessa symtom visar sig i sådan omfattning att 

personens hälsa, dagliga aktiviteter och studier eller arbete blir lidande. Personen ägnar så 

mycket tid och tankar på mat och vikt att det stör det vardagliga livet (ibid.). 

 

Enligt WHO (World Health Organization) räknas Anorexia nervosa som en av de mest 

utmanande mentala sjukdomarna för tonåringar då anorexia är en sjukdom som förändrar en 

persons psykiska hälsa och psykosociala funktion betydligt (Hautala et al., 2011). Anorexia 

nervosa är en komplex sjukdom där biologiska faktorer kombineras med psykologiska, 

sociala och kulturella faktorer (Witkowska, 2013). 

 

När det gäller den egna självskattningen skiljer sig yngre personer med Anorexia nervosa från 

friska tonåringar. De ser sig själva som sjukare och är mindre nöjda med kroppens utseende. 

De har en lägre självkänsla, tror inte på sina egna förmågor och är mer otrygga än sina 

jämnåriga kamrater. De upplever sig själva ha svårt att förstå andra människor och deras 

beteende samt har svårt att upprätthålla relationer med jämnåriga och går därför djupare in i 

interpersonella relationer (Witkowska, 2013). 

 

Fysiologisk påverkan av Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom som kan utvecklas till livshotande svält med 

somatisk påverkan som sjunkande puls, kroppstemperatur och blodtryck. Detta kan leda till 

skador på flera organ och svåra bristtillstånd av livsviktiga näringsämnen i kroppen. Vid 

analys av blodprover ses ofta avvikelser i saltbalansen, låga äggviteämnen samt låg funktion i 

njurarna, levern och sköldkörteln. Även låga nivåer av tillväxt- och könshormoner är vanligt. 

Vid svåra och uttalade fall av Anorexia nervosa kan avvikelser i EEG (hjärnaktiviteten), EMG 

(muskelaktiviteten) och kortikal atrofi (förtvining) vid avbildning av hjärnan ses. Plötslig död 

och hjärtsvikt kan förekomma till följd av låga halter av kalium som är avgörande för hjärtats 

pumpfunktion (Von Knorring, 2012). Nära fem procent av de drabbade mister livet till följd 

av svält eller självmord relaterat till sitt dåliga psykiska mående (Adler, 2011; Von Knorring, 

2012). Anorexia nervosa kan dock om den diagnostiseras och behandlas i ett tidigt stadium 

även få ett godartat förlopp (Engström, 2002).  
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Föräldrars roll som sitt sjuka barns primära vårdare  

Föräldrarna har en viktig roll att spela som sitt barns primära vårdare och tillfrisknande från 

Anorexia nervosa (Honey et al., 2007). Att involvera hela familjen är viktigt då en sjuk 

familjemedlem påverkar hälsan och det vardagliga livet hos hela familjen. Att upptäcka och 

stötta familjens reaktioner och känslor är en central del i sjuksköterskans arbetsuppgifter 

(Sarajärvi, Haapamäki & Paavalainen, 2006). Tidigare forskning har visat att hälften av 

familjerna upplever att de inte blivit stöttade genom deras barns sjukhusvistelse (ibid.). 

Föräldrarna uppgav att det emotionella och informella stödet varit otillräckligt. De upplevde 

att de sågs som resurser och vårdare till sina barn men inte att de fått något stöd för att klara 

av sitt sjuka barn eller sina egna känslor (ibid.). Familjens interaktion och positiva attityder 

till den drabbades behandling har stor betydelse för resultatet av den (Le Grange, Reinecke 

Hoste, Lock & Bryson, 2011; Honey et al., 2007). 

 

Enligt Hautala et al. (2011) får den välgörande roll som föräldrarna har i att hjälpa sitt barn 

med Anorexia nervosa inte glömmas bort.  Att som förälder vårda sitt barn med Anorexia 

nervosa är en komplex och krävande roll som bidrar till en känsla av stress, sorg och stor 

börda (Honey et al., 2007). Föräldrarna behöver därför stöd för att klara av denna situation 

genom råd om strategier att använda hemma, hjälp för att få en ökad förståelse om sitt barns 

beteende relaterat till sjukdomen och information om sjukdomen (ibid). Om detta stöd uteblir 

frammanas fysiska och psykiska reaktioner såsom sömnlöshet, huvudvärk och dålig aptit 

vilket resulterar i ohälsa även hos föräldern (Sarajärvi et al., 2006). Det är därför viktigt att 

sjukvårdspersonalen även ser till föräldrarna i denna svåra livssituation (ibid.).  

 

Positiv påverkan på föräldrarnas välbefinnande har visat sig då de får kontakt med 

professioner som besitter kunskap som kan hjälpa dem i situationer där föräldrarna behöver 

råd och hjälp (Honey et al., 2007). 

 

Föräldrars delaktighet i vården 

Då föräldrarna är viktiga som sitt barns primära vårdare behövs hjälp, stöd och information 

från sjukvården för att öka känslan av delaktighet hos föräldrarna i vården kring deras sjuka 

barn. Delaktighet är ett centralt begrepp inom sjukvården och vid vård av patienter är det 

viktigt att göra både patienten och de anhöriga delaktiga (Dahlberg & Segersten, 2010). När 

ett barn drabbas av Anorexia nervosa sker det en rubbning i familjesystemet. Barnet hamnar i 

fokus och föräldrarna hamnar ofta i bakgrunden. Denna rubbning leder till att familjen får en 

ny situation att förhålla sig till och det är då viktigt att se till hela familjen (Öqvist, 2008). Ett 

system handlar om att se sambandet mellan familjemedlemmarna och se till alla delar av den 

drabbades liv (ibid.). Föräldrar vill vara närvarande och delaktiga i sitt barns vård men det 

framkommer tydligt att de upplever att professioner inom vården stänger ute dem från vården 

kring sitt barn (McMaster, Beale, Hillege & Nagy, 2004).  Som förälder är det viktigt att 

känna sig delaktig i sitt barns vård då frånvaro av delaktighet ger en ökad känsla av skuld och 

skam (ibid). Föräldrarna vill ha hjälp från vårdprofessioner då de förstår att deras barn 

drabbats av en sjukdom som är svår att behandla. De önskar att få en ökad respons på 

informationen och kunskapen som de besitter om sitt barns sjukdom. De menar att 

sjukvårdens attityd och bemötande spelar en avgörande roll i dessa situationer (Honey et al,. 
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2007). Ewertzon, Lutzen, Svensson och Andersson (2010) beskriver hur föräldrar känner sig 

utestängda och maktlösa i kontakten med vårdprofessioner vilket leder till en känsla av 

utanförskap hos föräldrarna.  

 

Föräldrars känslor under barnets sjukdomstid 

Skuldkänslor, lidande och stress är vanligt förekommande hos föräldrar vars barn drabbats av 

Anorexia nervosa. Det är viktigt att dessa känslor stöttas av sjukvårdspersonal. Föräldrarna 

ifrågasätter sig själva om vad de kunde gjort annorlunda eller var de gjort för fel. Föräldrarna 

upplever att sjukdomen har en psykisk, fysisk och social påverkan på livssituationen och att 

de behöver stöd i att hantera denna situation (Sarajärvi et al., 2006). Föräldrar utstår ett 

lidande när deras barn är sjuka och för att klara detta lidande krävs det stöd och förståelse för 

att orka med situationen (Cottee-Lane, Pistrang & Bryant-Waugh., 2004). Stress är vanligt 

förekommande hos föräldrar till barn med Anorexia nervosa och stressen kan medföra att 

föräldrarna kommer till ett stadie där de känner att de inte längre orkar med situationen och 

får svårt att hantera den (Sim et al., 2009). I dessa situationer är det viktigt att 

sjukvårdspersonal stöttar och hjälper föräldrarna till att stödja deras hanteringsmekanismer för 

att orka med familjesituationen och minska känslor av skuld hos föräldrarna (Honey et al. 

2007). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Denna studie har ett vårdvetenskapligt synsätt där människans livsvärld är i fokus. 

Ontologiska (ontologi = läran om varandet) grundantaganden inom vårdvetenskapen berör 

hälsan, människan och vårdandets grundmotiv och dessa utgör utgångspunkten för 

vårdvetenskapens generella struktur. I denna struktur utgör ett ontologiskt antagande att 

människan är en helhet där kropp, psyke, själ och ande är delar av denna enhet. Människan är 

en komplett enhet endast som summan av alla dessa fyra delar (Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). De fyra konsensusbegreppen som ringar in disciplinen 

vårdvetenskap och som utgör grunden för forskning inom ämnet är patient, hälsa, miljö och 

vårdande (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Vårdvetenskapen syftar till att nå målet hälsa och att stärka individens hälsoprocesser. Hälsa 

kommer från det fornsvenska ordet haelsa som har en koppling till hel. Hälsa är i 

vårdvetenskaplig mening en känsla av att känna sig “hel”, en kombination där människan har 

en balans av välbefinnande och är i stånd till att genomföra sina små och stora livsprojekt 

(Dahlberg & Segersten, 2010). Genom att anta ett livsvärldsperspektiv kan vi lättare förstå 

människan och dennes upplevelse av sin situation i relation till hälsa. Följande begrepp 

kommer att ha betydelse för vår intervjustudie: 

 

Livsvärld 

Livsvärlden kan förstås som världen så som den erfars för den enskilda individen. Hur den 

unika personen förstår sig själv, andra och allt annat i världen och hur olika händelser upplevs 

av den unika individen (Dahlberg & Segersten, 2010). Livsvärlden beskrivs även som den 
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levda världen med direkt koppling till erfarenhet och handling (Dahlberg et al., 2003). När 

sjukdom uppstår inom familjen bidrar detta till en förändrad livsvärld för 

familjemedlemmarna (Dahlberg & Segersten, 2010). Att som vårdare bejaka och ta hänsyn till 

de närståendes livsvärld är nödvändigt för ett bra vårdande (ibid.). 

 

Lidande 

Lidande är ett illa mående där människan känner ett elände som påverkar hela det existentiella 

varandet. Lidandet finns hos människor i olika former. Livslidande syftar till det lidande som 

uppkommer av levandet och livssituationen. Sjukdomslidande är det lidande som människor 

känner på grund av sjukdom eller annan ohälsa. Vårdlidande är det lidande som uppkommer 

av själva vårdandet (Dahlberg et al., 2003). Att ha ett sjukt barn bidrar till ett livslidande för 

föräldrarna. Det är viktigt att sjukvårdspersonal ser till de olika formerna av lidande för att 

hjälpa individen att uppnå hälsa. 

 

Systemteori 

En familj utgör ett system där varje familjemedlem utgör en avgörande roll för att systemet 

skall fungera. Öqvist (2008) betonar hur hela familjen hänger ihop och rör sig likt ett 

kretslopp där allt samverkar. Det är viktigt att föräldrarna till det sjuka barnet får uttrycka sina 

känslor och tankar kring situationen. Helheten är större än summan av delarna (ibid.). 

Resultatet av vården blir bättre om man även involverar dennes anhöriga (Dahlberg & 

Segersten, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Anorexia nervosa drabbar i huvudsak flickor i tonåren. Föräldrar till dessa barn och ungdomar 

upplever ökad stress och känslor som kan bidra till ohälsa för föräldrarna. Tidigare forskning 

visar på att dessa föräldrar inte känner sig uppmärksammade från vården och att hänsyn inte 

tas till deras behov av information och stöd.  

 

Författarna anser att forskning kring föräldrars upplevelse är viktig då tidigare forskning 

främst syftar till att förklara barnets situation av sjukdomen och upplevelser av den. När ett 

barn drabbas av ohälsa eller sjukdom påverkas fler än bara det sjuka barnet och när fokus 

oftast hamnar på barnet glöms föräldrarna bort. För att kunna ge det sjuka barnet den bästa 

vården krävs det att man ser till alla delar i dennes liv eftersom helheten är större än summan 

av delarna. 

 

Att som förälder leva med ett barn som drabbats av Anorexia nervosa ger en psykisk och 

fysisk stress. Långvarig stress kan leda till att föräldrarna drabbas av ohälsa. Då föräldrarna är 

en central del i barnets liv anser författarna att mer kunskap behövs för att möta dem i vården 

och på ett bättre sätt kunna stödja dem i deras känslor och upplevelser av att leva med ett barn 

som drabbats av Anorexia nervosa. Det finns forskning som visar att föräldrar upplever att 

vårdpersonalen inte ger dem det emotionella stödet som de önskar och behöver. Författarna 

anser att det därför är viktigt att som sjukvårdspersonal få mer kunskap om föräldrars 
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upplevelser för att på bästa sätt kunna ge dem stöd i deras situation och motverka ohälsa hos 

föräldrarna. 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som drabbats 

av Anorexia nervosa. 

 

Definitioner 

 Med föräldrar anses i denna uppsats både biologiska och juridiska föräldrar samt 

vårdnadshavare. 

 

 Författarna menar i denna studie att man alltid är barn till sina föräldrar oavsett ålder. 

Författarna anser inte att barnet slutar vara barn till sin förälder trots att barnet uppnått 

en myndig ålder. Dock kommer författarna främst fokusera på föräldrar till tonåringar 

och unga vuxna i denna studie. 

 

METOD 
 

Kvalitativ ansats valdes för studien därför att kvalitativ ansats är lämplig för att beskriva 

subjektiva upplevelser. Induktivt synsätt valdes för att få en ökad förståelse och insikt i 

människans eget perspektiv samt för att skapa den helhetsförståelse som behövs för att förstå 

hur ett fenomen är beskaffat (Olsson & Sörensen, 2011). Syftet med studien var att få en ökad 

förståelse för de anhörigas upplevelser. Friberg (2012) beskriver kvalitativ ansats som lämpad 

för att få en ökad förståelse för hur individers upplevelser, erfarenheter, förväntningar och 

behov kan mötas.  

 

Innebörden av förförståelse är att varje individ har förutfattade meningar och fördomar om 

hur världen ser ut, hur något kan eller skall vara. Att tydliggöra förförståelsen är viktigt inom 

kvalitativa metoder för att insamlingen av material och analysprocessen inte skall förvrängas 

av forskaren förförståelse (Thomsson, 2010). Alla har någon form av förförståelse vilket 

resulterar i att forskarna inte kan vara helt förutsättningslösa inför varje persons unikhet 

(Dahlberg et al., 2003). Genom att medvetet sträva efter en reflektion kring forskarnas 

förförståelse kan en öppen hållning antas och bidra till att möta individen i dennes livsvärld 

(ibid.). För att vidta en öppenhet krävs det att forskarna kan bli förvånade för att öka 

möjligheten att fånga och nå in i det oförutsägbara av individens subjektiva och personliga 

erfarenheter (ibid.). Detta togs i beaktande när intervjuerna genomfördes och resultatet 

formades. 

 

Datainsamling 

För att samla in data till denna studie användes strategiskt- och bekvämlighetsurval. 

Anhörigorganisationer i södra Sverige kontaktades samt personer i författarnas omgivning. 
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Information förmedlades och informanterna kontaktade författarna vid intresse av att 

medverka i studien. Intervjuerna var ostrukturerade med en öppen fråga som författarna 

inledde intervjun med. Därefter ställdes följdfrågor om de upplevelser och känslor som 

informanten själv tog upp och pratade fritt om. Författarna genomförde intervjuerna 

tillsammans för att kunna stödja varandra i intervjusituationen på grund av oerfarenhet av 

intervjuprocessen. Transkribering av materialet genomfördes i anslutning till intervjuerna av 

den författaren som varit ledande under intervjun.  

 

Urvalsförfarande 

De urvalsmetoder som väljs vid kvalitativa undersökningar syftar inte till att generalisera 

resultatet utan för att öka möjligheterna att förklara, beskriva och förstå ett fenomen (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

 

Strategiskt urval valdes för studien då författarna önskade finna informanter med erfarenhet 

av det som undersöktes. Strategiskt urval används vid kvalitativa studier då man söker 

informanter som har mycket att berätta om en forskningsfråga. Valet av deltagare styrs av 

studiens syfte och de som inkluderas har vissa karaktäristiska upplevelser av det fenomen som 

forskaren vill studera (Forsberg & Wengström, 2008). Organisationer för anhöriga till 

personer som drabbats av Anorexia nervosa kontaktades för att finna informanter. Författarna 

informerade organisationen om studien och dess syfte. Organisationen förde sedan 

informationen vidare till sina medlemmar. Information om studien och författarnas 

kontaktuppgifter delades ut till de tänkta informanterna av den aktuella organisationen. 

Informanterna kontaktade därefter författarna om de hade intresse av att delta i studien. 

Ytterligare och mer utförlig information lämnades sedan till informanterna. Skriftlig 

information i form av informationsbrev och muntlig information per telefon.  

 

Författarna använde sig även av ett bekvämlighetsurval.  Bekvämlighetsurval innebär att 

personer som motsvarar inklusionskriterierna och är lättast att nå för det aktuella tillfället väljs 

ut (Thomson, 2010). Författarna frågade personer i omgivningen om de i sin tur visste någon 

som motsvarade inklusionskriterna och eventuellt kunde tänka sig att medverka i studien. På 

så sätt förmedlades information om studien och kontaktuppgifter till författarna till de 

eventuella informanterna som sedan kontaktade författarna om de önskade delta i studien. 

Målet var att få fem stycken informanter där varje intervju varade under 30 minuter eller 

längre. Fyra informanter hittades via strategiskt urval och en informant via 

bekvämlighetsurval. 

 

 Inklusionskriterier för studiens informanter var förälder till ett barn som hade eller har 

haft diagnosen Anorexia nervosa. Informanterna skulle ha ett barn som tillfrisknat 

eller var på god väg mot ett tillfrisknande. 

 

 Exklusionskriterier var informanter där barnet under tiden för studien befann sig i det 

akuta skedet av sjukdomen. Med akut skede menar författarna de barn som var så 

sjuka i sin Anorexia nervosa att inläggning krävdes eller där sjukdomen var 
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nydiagnostiserad. De informanter som författarna hade någon relation till 

exkluderades samt de som hade ett annat modersmål än svenska. 

 

Informanter 

Studien hade fem intervjuer som grund och samtliga intervjuer genomfördes med kvinnor 

som informanter. Samtliga fem informanter motsvarade de krav som ställdes utifrån 

inklusions- och exklusionskriterierna.  Alla var födda och bosatta i Sverige. En av 

informanterna var bosatt i en större stad. Två var bosatta i mindre städer och de resterande två 

bodde i ett samhälle nära en medelstor stad. Informanterna var mellan 40 och 55 år gamla. Då 

urvalet av informanter utan författarnas påverkan begränsades till endast mödrar kommer 

studien fortsättningsvis syfta till att förklara mödrarnas upplevelser. Då mödrar inkluderas i 

föräldrarnas samlade upplevelser av att leva med ett barn som drabbats av Anorexia nervosa 

benämns mödrar som föräldrar i denna studie. 

 

Intervjuer 

Intervjuerna var ostrukturerade och inleddes med en öppen fråga. Frågan som användes var 

”kan du med egna ord beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbats av 

Anorexia nervosa?”.  

 

Två intervjuer ägde rum i informantens hem, två intervjuer på informantens arbetsplats och en 

intervju på ett café närliggande informantens hem. Intervjuerna varade mellan 32 till 94 

minuter. Intervjuerna inleddes med allmänt småprat mellan författarna och informanten för att 

skapa en relation och för att undvika att direkt gå till intervjusituationen. Informanterna skrev 

därefter på ett informerat samtycke. Samtliga intervjuer spelades in efter tillåtelse från 

informanterna. Intervjuerna genomfördes med båda författarna som intervjupersoner men 

uppdelades på ett sådant sätt att en av författarna var ledande under intervjun medan den 

andra författaren lyssnade på det som sades och förde anteckningar på det som var centralt för 

studien och som var relevant att återkomma till med hjälp av följdfrågor. 

 

Transkriberingen av materialet genomfördes i direkt anslutning till intervjuerna, samma dag 

som intervjun eller dagen efter intervjun. Båda författarna lyssnade igenom materialet och en 

av författarna transkriberade det. 

 

Pilotstudie genomfördes inte vilket var ett medvetet val då författarna ansåg att detta inte 

skulle bidra till utveckling av studien. 

 

Analys 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundman (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys som har en induktiv ansats är enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) en metod där frånvaro av bakomliggande teori 

finns. Det sker istället en förutsättningslös analys av de intervjutexter som baseras på 

informanternas upplevelser. En innehållsanalys kan vara av såväl manifest som latent 

karaktär. Manifest analys syftar till att visa på det uppenbara och det som uttrycks av 

informanterna medan den latenta analysen syftar till att visa på det outtalade och att tolkning 
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behöver göras av författarna (Graneheim & Lundman, 2004). En manifest analys vidtogs i 

denna studie för att visa på att fokus läggs på informanternas egna upplevelser och med syftet 

att beskriva variationer i materialet genom att upptäcka skillnader och likheter. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och det transkriberade materialet lästes flertalet gånger 

igenom av varje författare för att få en helhetsbild. Varje författare tog ut relevanta 

meningsenheter. Detta följdes av en diskussion av helheten i materialet och sedan jämfördes 

de meningsenheter som tagits ut av varje författare. De meningsenheter som bäst motsvarade 

syftet togs ut och utgjorde grunden för analysen (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna 

använde olika färgpapper där de olika informanternas citat placerades för att se till materialets 

gemensamma drag för att ytterligare förtydliga innehållet. De meningsbärande enheterna 

kondenserades sedan, vilket innebär att meningarna blir kortare och mer lätthanterliga utan att 

det faktiska innehållet försvinner. Vidare följde att de kondenserade meningarna bildade 

koder. En kod innebär att en meningsenhet får en etikett som kort beskriver innehållet. 

Författarna kondenserade och kodade den första intervjun tillsammans. Vidare följde en 

kondensering där resterande intervjuer delades upp mellan författarna. Om osäkerhet uppstod 

diskuterades materialet för att försäkra att meningsenhetens och kodens innebörd stämde. De 

olika koderna jämfördes och mynnade ut i underkategorier om likheter fanns. De olika 

underkategorierna bildade sedan kategorier. Kategorier och underkategorier utgjorde slutligen 

den manifesta innehållsanalysen (ibid). Till varje kategori valdes citat ut som främst 

motsvarade de resultat som framkommit i studien, vilket ökar trovärdigheten enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008). För exempel på analysprocessen se bilaga 4. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Studien bygger på intervjuer där hänsyn togs till Helsingforsdeklarationen (2008).  

Helsingforsdeklarationen bygger på fyra forskningsetiska krav som författarna tog hänsyn till 

under studiens genomförande och dess efterskede. 

 

Informationskravet 

Det är författarnas skyldighet att innan studien börjar ge informanten information om studien 

och dess syfte. Denna information ska vara anpassad efter den aktuella informanten 

(Helsingforsdeklarationen, 2008).  

 

Samtyckeskravet 

De som medverkar i en forskningsstudie ska efter att informationen getts skriva under ett 

papper där de ger sitt samtycke att delta i den aktuella studien. Här framkommer även att det 

är helt frivilligt att delta och att informanten när som helst kan avbryta sitt deltagande 

(Helsingforsdeklarationen, 2008).  

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att informanten ska känna sig trygg med att den information 

som han/hon delgivit forskarna inte ska bli tillgängliga för obehöriga 

(Helsingforsdeklarationen, 2008). 
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Nyttjandekravet 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) får det material som framkommer i intervjuer endast 

användas för forskningsändamål. 

 

Författarna informerade inledningsvis informanterna om studien och dess syfte där 

informanterna fick skriva under ett informerat samtycke (se bilaga 6). Författarna försäkrade 

informanterna om att konfidentialitet kom att råda under och efter studien och att de kunde 

känna sig fria att avsluta sitt medverkande om och när de önskade utan krav på att ange orsak. 

Materialet som kom fram under intervjun avkodades och hölls instängt under den tid som 

studien pågick och användes endast för forskningssyfte i den aktuella studien. Efter godkänd 

uppsats förstörs materialet. Etiska aspekter såsom självgranskning från Etikkommittén Sydost 

beaktades. Självgranskningen visade att studien var tvungen att granskas av etiska kommittén 

före påbörjande (se bilaga 2). 

 

Författarna var medvetna om att det ämne som valts för studien var känsligt och kunde röra 

upp känslor hos informanterna. Att nyttan med studien övervägde dess risker var svårt att 

avgöra men övervägning gjordes dock av författarna och handledaren som ansåg att nyttan 

med studien fanns då den kunde bidra med relevant kunskap. Ansträngning gjordes för att 

minimera de risker som informanterna kunde utsättas för. Författarna kontaktade kurator och 

KBT-terapeut som försäkrade författarna att de vidtog konsultation och/eller rådgivning om 

starka känslor, som var svåra att hantera, uppkom hos informanterna. Kontaktuppgifter till 

dem delades ut till informanterna om de önskade (se bilaga 1). 

 

RESULTAT 
 

Den kvalitativa dataanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004). Utifrån 

denna analys av intervjumaterialet framkom fem kategorier och elva underkategorier. 

Följande tabell visar på dessa kategorier som baseras på fem intervjuer med föräldrar till barn 

som drabbats av Anorexia nervosa. 

 

 

Kategorier 

 

Underkategorier 

 

 Föräldrars betydelse i vården 

kring sitt sjuka barn 

 

 

 Föräldrars upplevelse av 

sjukvårdens betydelse  

 Att inte få hjälp/bli betrodd 

 Föräldrars upplevelse av hopp 

 Att överlämna ansvaret 

 Brist på förtroende för vården 

 Vikten av information 

 Föräldrars upplevelser av känslor 

under sitt barns sjukdomstid 

 Skuld och skam 

 Maktlöshet 

- Oro/ovisshet 
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- Rädsla 

- Att göra allt 

- Att vilja ta över sjukdomen 

- Ensamhet 

 Sjukdomens påverkan på 

föräldrarnas liv 

 Relationen till det sjuka barnet och 

konflikter i hemmet 

 Social isolering 

 Sjukdomens inverkan på 

föräldrarnas arbete 

 Ohälsa hos föräldrarna 

 Föräldrars upplevelse av stöd  

Tabell 1: Identifierade teman i fem föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som drabbats av 

Anorexia nervosa. 

 

Detta citat beskriver övergripande resultatets huvudfynd och kan ses som en introduktion till 

det informanterna belyste under intervjuerna angående sina upplevelser under sitt barns 

sjukdomstid.  

 

”Man känner sig maktlös, man blir ledsen, man blir besviken, man är arg, man är allting på 

en gång och man kan inte, man känner sig otroligt utlämnad just varför ingen, ingen, man 

känner att man inte får hjälp någonstans. Man vet inte vad man ska göra. ... Plus att man blir 

rädd. Hur... ska hon dö nu liksom, för att jag inte får i henne någonting?” (Informant 4) 

 

Föräldrarnas betydelse i vården kring sitt sjuka barn 

Informanterna belyste sin roll i vården kring sitt sjuka barn. Att ansvaret låg hos föräldern var 

en övergripande upplevelse. Informanterna menade att de alltid hade ansvaret för sitt eget 

barn i alla situationer. Detta ansvar var, menade en informant, både självpåtaget från 

föräldrarnas sida samt ett påtvingat ansvar från sjukvårdens sida.  

 

En informant berättade att sjukvården lade för stort ansvar på föräldern, ett ansvar som var 

svårt för föräldrarna att axla då ett destruktivt beteende hos barn var svårt att bryta. 

Informanten upplevde att vården borde lyssna till föräldrarna och den viktiga information som 

de hade om sitt barn och om dennes uppväxt och normala liv. Samma informant menade att 

det var svårt för vården att hitta alla delar som var bidragande orsaker till barnets sjukdom och 

att vården inte var mottaglig för den viktiga information som hon besatt. 

 

En informant menade att deras sjuka barn inte hade levt idag om inte föräldrarna tagit ansvar 

för att barnet skulle få den hjälp och psykiatriska vård som behövdes. Sjukvården glömde bort 

att det sjuka barnet var beroende av föräldrarna och att föräldrarna måste få veta vad de skulle 

göra för att kunna hjälpa till i dessa situationer.  

 

”Jag tror inte att X (den sjuka dottern) hade levt idag om det inte varit för oss och man 

glömmer det från psykiatrins sida att hon är beroende av oss, vi är beroende av att veta att vi 

gör rätt för att kunna stötta henne på bästa sätt men ändå så ser man oss som isolerade 

enheter som inte behöver veta någonting och så är det ju inte” (Informant 1) 
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Föräldern är sitt barns primära vårdare som behöver hjälp och stöttning om hur denna 

situation ska bemötas på bästa sätt från sjukvården. Föräldrarna eftersträvade även 

information för att få kunskap om hur de skulle hantera denna situation. Informanterna 

upplevde att de inte fått den hjälp och det stöd de behövde från sjukvården. 

 

Föräldrars upplevelse av sjukvårdens betydelse 

I denna kategori beskrivs hur informanterna upplevde sjukvårdens betydelse i vården kring 

deras sjuka barn ur olika synvinklar. 

 

Att inte få hjälp/att inte bli betrodd 

Samtliga informanter beskrev hur de behövde kämpa för att få hjälp till deras sjuka barn vilket 

gett dem en känsla av frustration och maktlöshet. En informant upplevde att hon tvingades ta 

hjälp från vården trots att hon kände att hon borde blivit erbjuden den. Upplevelsen av det var 

att hennes sjuka barn troligen inte hade överlevt om hon inte stått på sig för att få vård till sitt 

sjuka barn. Informanten påtalade dock att vården och hjälpen de fått fungerat tillfredställande. 

 

Genomsyrande för resultatet av intervjuerna var att informanterna upplevde att de inte blivit 

tagna på allvar och att sjukvården ignorerade deras oro kring sitt sjuka barn. Tre informanter 

upplevde att sjukvården inte tog föräldrarna på allvar trots deras påtryckningar om hur den 

dysfunktionella vardagen kring barnet såg ut. Upplevelser av att läkaren inte såg till det sjuka 

barnet framkom. Sjukvården var ovilliga att sätta en diagnos utan relaterade istället det dåliga 

måendet till andra aspekter i barnets omgivning vilket gav föräldrarna en upplevelse av 

frustration. En informant beskrev hur läkaren sagt ”om du har problem med relationen till din 

dotter så kan du alltid kontakta socialen” vilket gjorde att hon upplevde att läkaren ansåg att 

problemet grundade sig i hennes huvud. Vidare beskrev hon hur det gav uppror till en 

förfärlig känsla som resulterade i att hon sprang ut från rummet och grät oavkortat i två 

timmar.  

 

Två informanter såg sin livssituation innan läkarbesöken som katastrofal. Hemsituationen var 

ohållbar och allt de hade att trösta sig med var det kommande besöket. De trodde att de 

äntligen skulle få hjälp. Besvikelsen blev dock stor hos informanterna då deras oro avvisades 

och de skickades tillbaka hem till det katastrofala läget utan hjälp, stöd eller uppföljning.  

 

“Så att det som var mitt halmstrå att nu ska vi äntligen få hjälp efter en mycket tuff period 

med mycket jobbig situation hemma med mycket bråk - det var verkligen katastrofläge 

hemma” (Informant 1) 

 

Upplevelsen av att inte få hjälp gav uppror till starka känslor hos informanterna. De kände en 

hopplöshet, maktlöshet och frustration av att ingen ville eller kunde hjälpa dem. Alla krafter 

behövdes för att slåss mot sjukvården i kampen för att få hjälp. En informant beskrev hur hon 

fick böna och be för att få hjälp. Hon beskrev uppgivet för läkarna att hennes sjuka barn 

varken åt eller drack och att de inte längre klarade av hemsituationen. Hon ville få dem att 

förstå att de måste ta in barnet för vård. En annan informant beskrev sina upplevelser som att 

hon stod handfallen inför situationen med en dotter som varken åt eller drack och att 
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sjukvården trots upprepade besök enbart skickade hem dem.  

 

“Det är ju helt, total maktlöshet - vad ska man göra? Vad ska man göra för att få hjälp 

liksom?” (Informant 2) 

 

Fyra informanter sökte såväl psykiatrisk som somatisk vård för att få hjälp. De kände en oro 

för barnens psykiska och somatiska hälsa. En informant berättade om hur vården kändes 

otillräcklig och att de inte såg till barnets helhet vilket gjorde att föräldern upplevde att det var 

deras ansvar att barnet fick en helhetsvård. Vidare berättade informanten att hon fick ta 

dottern till den somatiska akuten för sviktande fysisk hälsa kopplat till hennes dåliga psykiska 

mående. Under denna tid hade dottern både dagvård och öppenvård för sin ätstörning men 

hennes totala sjukdomsbild blev ändå inte uppmärksammad. 

 

Föräldrars upplevelse av hopp 

Ett vanligt uttryck är att “hoppet är det sista man överger ” och detta var ett uppmärksammat 

skuggat uttryck i resultatet av intervjuerna. Hopp kunde ge sig till uttryck på många olika sätt. 

Trots motgångar med brist på förtroende, hjälp och stöd uttryckte samtliga informanter i något 

avseende hur de ensamt letade efter små saker för att skapa en hoppfullhet i sitt sjuka barns 

situation. En informant beskrev hur läkartiden som de väntade på gav kraft. Allting kretsade 

kring tiden för läkarbesöket och det var ljusglimten som fanns i den annars mörka vardagen. 

Vidare beskrev hon hur oron som fanns kring sitt sjuka barns situation hängdes upp på tiden 

för läkarbesöket. Förhoppningarna om att hjälpen nu var nära gjorde att vardagen fortskred. 

Tron på att träffa en läkare som besatt kompetens för det sjuka barnet var tydlig.  

 

“och sen när hon kom in på ätstörningsenheten så var jag överlycklig. Då tänkte jag att nu 

finns det en chans” (Informant 2) 

 

En annan informant beskrev hur hon letade efter det positiva i situationen. Exempelvis att 

hennes barn inte led av en fysisk sjukdom som hon skulle dö av utan en psykisk sjukdom som 

hon kunde bli frisk ifrån. 

 

Hopp hade en nära sammankoppling med chans som en informant uttryckte sig. I de olika 

faserna som föräldrarna genomgick under barnets sjukdomsperiod kunde det positiva 

framhävas. 

 

Att överlämna ansvaret  

Fyra av fem informanter hade ett så sjukt barn att inneliggande vård var nödvändigt.  En 

informant beskrev hur den plötsliga och oförberedda inläggningen blev till en chockartad 

upplevelse för henne. Vidare berättade hon hur hennes tankar formades “jag hade rätt - ingen 

annan trodde mig, ingen annan såg det”(Informant 1). Upplevelsen av det var hemsk, hon 

uttryckte det som en hemsk bekräftelse, alla misstankar om sjukdomen under de föregående 

åren var sanna och läkarnas tidigare bedömningar var felaktiga. Läkarna hade lurats av 

barnets förmåga att “klara” självskattningstesterna för att undkomma diagnosen Anorexia 

nervosa. Dessa felaktiga bedömningar ledde till att det sjuka barnets tillstånd förvärrades och 
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eskalerade. Detta var en katastrofal upplevelse för föräldern då hennes upplevelse av att 

vården borde reagerat tidigare stämde. 

 

Samtliga informanter beskrev lättnaden det innebar när inläggningen var ett faktum. Känslan 

av att kunna andas ut när det sjuka barnet blev inlagt var tydlig. En förälder beskrev en 

upplevelse av lättnad när sjukvårdspersonalen uttryckte att de nu tog över ansvaret för dottern. 

De jobbiga sakerna som sjukdomen innebar vilade inte längre på föräldrarnas axlar utan fokus 

kunde nu läggas på att göra roliga saker ihop och återuppbygga de relationer som gått 

förlorade.  

 

“Alltså när hon blev inlagd så kände jag en befrielse för då släppte lite ansvar från mig. Just 

det att jag kunde sova om nätterna och sånt. Så det var en befrielse att hon blev inlagd.... Hon 

fick proffshjälp också vilket jag inte var utbildad för” (Informant 3) 

 

En annan informant beskrev upplevelsen av inläggningen som trygg och skön. Hon menade 

att känslan av att ansvaret om hennes sjuka barns överlevnad nu inte låg i hennes händer utan 

sjukvården hade övertagit ansvaret. Detta var en stor lättnad. Hon kände att hennes 

föräldraroll i denna situation tydligare gav sig till uttryck eftersom att hon kunde fokusera på 

allt en förälder kunde göra men att hon kunde släppa skulden i det som låg utanför hennes 

makt och kunskap. Vidare berättade hon hur obefogade skuldkänslor som att hon inte kunde 

sätta dropp försvann när ansvaret inte längre enbart var hennes. 

 

Upplevelsen av att föräldrarna kunde överlämna ansvaret gav sig även till uttryck inne på 

vårdavdelningarna när de var där med sina barn. En informant beskrev hur tryggt och skönt 

det kändes att hon kunde överlämna ansvaret när hennes sjuka barns diagnos gav sig till 

fysiska uttryck. Vid de fysiska angreppen kunde hon lämna avdelningen med vetskapen om 

att det fanns andra där som kunde ta över när det blev för mycket för henne att hantera. 

Vetskapen om att vårdarna besatt kunskap och kompetens för sjukdomen gjorde att föräldern 

såg sin egen utsatthet. Hon insåg vikten av att vårda och ta hänsyn till sig själv i kampen mot 

sitt barns sjukdom. 

 

Brist på förtroende för vården 

Förtroendet till vården sviktade under perioder för informanterna. Det fanns stunder och 

situationer som gjorde att förtroendet var lågt såväl innan, under och efter diagnosen och 

inläggningen. 

 

Som författarna tidigare belyst upplevde samtliga informanter en frustration för att inte få 

hjälp. Detta gav sig även till uttryck som en upplevelse av brist på förtroende till vården.  En 

informant berättade hur de lyssnade på vårdens råd om att dottern var för frisk för att få hjälp 

för att en tid senare vara för sjuk för vården de erbjöd. Trots konkreta frågor till vården 

upplevde en informant att de inte kunde ge något svar på frågorna hon ställde vilket 

resulterade i att hon kände frustration.  
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En informant berättade att pappan till det sjuka barnet ringde till avdelningen där deras barn 

befann sig och bad om att bli kontaktad när utskrivning blev aktuellt. Läkaren sade då att det 

inte var möjligt på grund av att dottern var myndig. Vidare berättade informanten: 

 

“Det slutar med att han blir galen på den här läkaren och han tvingar, han får läkaren att 

lova att han ska höra av sig när han skriver ut X (den sjuka dottern). Vilket han inte gör. Så 

en vecka senare får jag ett samtal från X att hon är utskriven” (Informant 1) 

 

Förtroendet sviktade även när diagnosen var ett faktum då en informant såg tillbaka på 

processen och funderade på hur situationen sett ut om vården agerat tidigare. Efter ett 

resonemang med sig själv beskrev hon hennes besvikelse på vården för att de inte fått hjälp 

tidigare. Om sjukvården inte låtit det gå så långt, hade deras dotter kanske aldrig tappat så 

mycket i vikt och kampen för att gå upp igen hade kanske inte varit lika svår. En informant 

belyste hur upplevelsen av brist på förtroende gett sig till uttryck vid permission då hennes 

sjuka barn var inlagd. Informanten kände att vården inte tog något ansvar eller lyssnade till 

dem som föräldrar när de försökte förklara att permissionerna inte fungerade. Vården ringde 

tidigt samma morgon som permissionen skulle äga rum utan förvarning eller information. 

Trots att hennes dotter hade 12 i BMI (Body Mass Index) så lät de henne gå på permission 

vilket hon ansåg vara riskabelt och det gav en känsla av att vården inte tog sitt ansvar. En 

annan informant beskrev hur förtroendet för vården sviktade då de först gjorde bedömningen 

att det fanns risk för att deras sjuka dotter skulle ta sitt liv för att en vecka senare skriva ut 

henne utan att kontakta någon i hennes närhet.    

 

Vikten av information 

Föräldrars upplevelse av informationens vikt och betydelse var framträdande i intervjuerna. 

Fyra av fem informanter upplevde att de fått dålig och otillräcklig information som försvårat 

situationen kring deras sjuka barn. 

 

När barnet drabbades av Anorexia nervosa skedde en omställning för hela familjen som var 

svår att förhålla sig till. Två informanter visade på hur de saknade information om vad 

sjukdomen Anorexia nervosa innebar. De upplevde att vården gömde sig bakom sekretessen. 

Det framkom i intervjun att föräldern kände att vården inte vågade möta dem i deras situation. 

Detta gjorde att informanten fick en mer dramatisk syn på sjukdomen än vad hon, i efterhand, 

kände var befogat. Hon poängterade att hon även saknade information om hur allvarlig 

sjukdomen var. Vidare berättade hon om hur vården kunde givit mycket information som inte 

var relaterat till det sjuka barnet utan till Anorexia nervosa i allmänhet.  

 

“Det hade ju känts mycket bättre om man hade haft sjukvården med sig på ett annat sätt 

som… ja som hade kunnat ge lite mer styrka och energi och vägledning och nu fick jag 

komma fram till saker helt själv vilket är helt onödigt för det finns ju kunskap, det är jäkligt 

frustrerande” (Informant 4) 

 

Att vårda ett barn med Anorexia nervosa var en komplex situation enligt tre informanter. De 

upplevde svårigheter i gränssättningen och problematiken i att hantera det förändrade 
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beteendet som sjukdomen medförde hos barnet. En informant berättade att hon hade önskat 

vägledning i vad som låg framför dem och sjukdomens olika steg trots att hon medvetet 

påpekade att alla barn fungerar på olika sätt men att det trots allt finns en röd tråd. En annan 

informant beskrev hur hon saknade information om hur länge varje fas av sjukdomen skulle 

vara och vad de kunde förvänta sig av de olika faserna.  

 

En informant saknade vägledning och någon som kunde fungerat som ett bollplank med de 

frågor som uppstod. “Vården kunde ha bemött mig med information, hur bemöter man en 

psykisk sjuk människa?” (Informant 1) är ett exempel på frågor som uppstod. För att stärka 

sitt självförtroende i sin föräldraroll som primär vårdare till sitt sjuka barn upplevde tre 

informanter att de saknade information om gränssättning i vardagen. De saknade kunskap om 

hur hårda de vågade vara mot sitt sjuka barn, var och när vågade de sätta ner foten? Kunde 

gränssättningen förvärra sjukdomen eller kunde det på något sätt hjälpa dem? var frågor som 

föräldrarna själva fick leta svar och lösningar på. Vidare beskrev en informant hur de hade 

dottern hemma utan att veta hur de skulle hantera det vilket framkallade en enorm press och 

en känsla av frustration. Hon avslutade med att beskriva hur vården lämnade hem dem utan 

information och utan verktyg att hantera situationen. När inläggning för de sjuka barnen blev 

aktuellt så belyste två informanter den stora sorg och frustration som utlöstes och att de 

upplevde en stor brist på vårdens sätt att informera och hjälpa dem i sin process.  

 

En informant berättade hur en sjuksköterska bett dem vänta i bilen för att på så sätt se om 

deras dotter kom ut eller inte för att få ett svar på om sjukvården tagit hand om henne eller 

inte. En annan informant upplevde sjukvården som sluten med information och att de stängde 

de anhöriga utanför den vård som de vanligtvis varit fullt involverade i. Detta på grund av att 

barnet var myndigt och att sekretessen då utgjorde ett hinder för kommunikationen mellan 

dem. Att lämna sitt barn som de tidigare haft full kontroll över beskrev två informanter som 

en fruktansvärd känsla. De kände sig utlämnade och övergivna. 

 

“Det var det hemskaste jag varit med om i hela mitt liv, helt fruktansvärt och så sa 

personalen att ni får gå ut, ni får inte vara här längre. Ni får inte och då visste man att det 

slagit slint i huvudet på henne, helt i svälttillstånd och utan någon som helst koll liksom och 

så får man inte veta vad som händer. Och så har man haft ett barn som man haft, som man 

fått ta hand om totalt liksom, och att gå från det till att bli utkastad - det var hemskt” 

(Informant 2) 

 

Informationen var även bristfällig när barnen skulle få återvända till hemmet och en informant 

berättade hur de inte fick tillgång till sin dotters vårdplan vilket hon såg som en förutsättning 

för att kunna stötta och känna trygghet i att det fanns en planering. Hon fick känslor som “är 

det verkligen någon som har koll?”. Med eftertänksamhet beskrev hon hur hon upplevde att 

det ibland infann sig en känsla av att vården lekte med hennes dotters liv.  

 

En informant kände dock att hon fått tillräckligt med information från vårdens sida vilket varit 

till stor hjälp för henne i sin roll som primär vårdare. Hon fick möjlighet att fråga om hur hon 

skulle hantera och konfrontera de vardagssituationer som gav upphov till problem i deras 
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unika fall. Detta ledde till att hon kände ett stöd från vården och även i sina egna handlingar i 

konflikterna med sin sjuka dotter. Avslutningsvis beskrev hon hur tacksam hon var för 

informationen och hjälpen som hon fått. 

 

“Det är jag jättetacksam för – för jag vet inte hur det skulle gått annars” 

(Informant 5) 

 

Föräldrars upplevelse av känslor under sitt barns sjukdomstid 

Skuld och skam 

Känslor av skuld och skam var tydliga från informanterna relaterat till deras barns sjukdom. 

 

”Vad har jag gjort för fel, vad har jag gjort X (den sjuka dottern)? Är det mitt fel, är det vårt 

fel, är det något trauma som gjort att hon blivit såhär? Varför har jag inte sett det tidigare, 

varför har jag inte sett att hon mår dåligt? Mycket sådana tankar. De försvinner, de har 

försvunnit. Det är inte på det viset att det är någons fel”. (Informant 2) 

 

Genomsyrande för samtliga informanter var att de alla i någon form upplevde en känsla av 

skuld. Dessa skuldkänslor uppkom på olika sätt och situationer och utlöstes av diverse olika 

faktorer. 

 

Föräldrarna undrade om de hade kunnat göra något annorlunda när deras barn drabbades av 

Anorexia nervosa. En informant berättade att hon gick igenom hela det sjuka barnets liv och 

uppväxt för att se om det fanns något som de som föräldrar hade kunnat göra annorlunda för 

att hon inte skulle ha drabbats av sjukdomen. Resterande informanter belyste även de en 

känsla av vad de hade gjort för fel i relation till barnets uppväxt och under sjukdomsperioden. 

Skulle jag gjort något annorlunda? Skulle jag ha sökt hjälp tidigare? Finns det något som jag 

hade kunnat göra för att vi inte skulle hamna i denna situation? var vanliga frågor som 

informanterna ställde till sig själva under barnets sjukdomstid. 

 

”Anorexia är så komplext liksom, man undrar hur hamnade vi här?[snyftar] Hur liksom, vad 

var det jag gjorde… eller vad var det vi inte gjorde? Eller man lägger jättemycket skuld på 

sig själv ju.. och samtidigt så vet man ju att det inte är så det är ju inte jag som har gett henne 

hennes anorexi liksom, så är det ju inte [snyftar]. Man blir ju väldigt förtvivlad… och fast det 

är ett tag sen nu så är det ju fortfarande så… eller det är nog det tuffaste jag gjort i hela mitt 

liv tror jag” (Informant 4) 

 

 

Informanterna upplevde att de skuldbelade sig själva till en början men även att andra 

människor i deras omgivning lade skuld på dem som förälder och som sitt barns primära 

vårdare. En upplevelse av att andra ville hitta en orsak till att barnet blivit sjukt och därför i 

första hand såg till föräldrarna som en orsak uppkom. En informant uppgav att man som 

förälder till ett psykiskt sjukt barn alltid blir ifrågasatt, att man skulle vara orsaken till att 

barnet är sjukt. Hon upplevde denna misstänksamhet som otydligt uttalad, som något diffust 

som inte gick att bemöta. En annan informant upplevde att frågor som anhöriga ställde blev 
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som ett hån vilket gjorde att hon fick en känsla av skuldbeläggning. “Varför har hon fått det?” 

var en fråga som informantens syster ställde tidigt i sjukdomsförloppet vilket informanten 

upplevde som en förolämpning och som jobbig främst i början av barnets sjukdomstid. 

 

Samtliga informanter uppgav att känsla av skuld var som störst i början av deras barns 

sjukdomstid och som sedan klingade av med tiden och ersattes av en vetskap av att det inte 

var deras fel, att Anorexia nervosa är mycket mer komplext än så. 

 

En av informanterna upplevde en känsla av skam kopplat till rollen som förälder till ett 

psykiskt sjukt barn. Hon menade att hon själv var uppvuxen med att psykiska sjukdomar var 

något annorlunda och skamfullt. Detta levde kvar för henne än i vuxen ålder vilket gav en 

känsla av skam kopplat till den psykiska sjukdom som hennes dotter hade.  

 

Oro och ovisshet 

Föräldrarna upplevde en ständig oro under tiden då deras barn var sjukt. Oron uppkom i första 

hand på grund av rädsla för att deras barn inte skulle överleva sjukdomen. Informant 

4 uttryckte “ångesten man bär med sig att inte veta, kommer hon bli frisk igen liksom eller 

dör hon, för att vi inte kan få henne ur detta”. Oron gav sig även till uttryck som ovisshet. 

Föräldrarna visste inte hur det skulle gå i framtiden för det sjuka barnet eller hur nästa dag 

skulle se ut och hur barnet skulle bete sig när föräldern kom hem efter jobbet gav upphov till 

en känsla av oro hos föräldrarna. 

 

Maktlöshet 

En känsla av maktlöshet var övergripande hos alla fem informanter. Den mest framträdande 

orsaken till att känna maktlöshet var att inte kunna göra sitt barn friskt. Flera av informanterna 

upplevde att de tidigare i livet alltid kunnat hjälpa sitt barn men att det under 

sjukdomsperioden var betydligt svårare. Det gav en känsla av maktlöshet att de inte kunde 

påverka situationen kring sjukdomen. Maktlösheten var även tydlig då föräldrarna kände att 

de inte hade kunskapen eller förmågan att kunna göra det som krävdes för sitt sjuka barn eller 

när det inte gick att prata förstånd med barnet. En informant uttryckte att det var hemskt att se 

sitt barn i denna svåra situation och två av informanterna uppgav att de till slut inte visste vad 

de skulle ta sig till. 

 

”Då känner man ju jättemaktlöshet att man liksom, man har inte kunskap, man vet inte hur 

man ska göra för att få dem… Alltså man skulle ju nästan vilja skicka iväg dem på operation 

eller tablett [knäpper med fingrarna] så blir de friska igen. Man känner, man försöker göra 

allt vad man kan, men man kan inte göra någonting”. (Informant 3) 

Två av informanterna uppgav att trots att de lagade sitt barns favoriträtter och lockade med 

mutor och presenter så vägrade deras barn att äta vilket gav en känsla av uppgivenhet och 

maktlöshet. Vidare beskrev en av informanterna att när hon insåg att det låg utanför hennes 

makt att påverka och hjälpa sitt barn med Anorexia nervosa sköljde en enorm känsla av 

maktlöshet över henne. 

 

En känsla av otillräcklighet visade sig när föräldrarna inte orkade mer. En informant berättade 
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att hon önskade att hon kunde skaka om sitt barn och säga till henne att skärpa sig.  En annan 

informant beskrev maktlösheten som en känsla av frustration över att de som föräldrar inte 

visste vad de skulle göra. 

 

”Frustration framförallt. Att man känner att man vill göra men man vet inte vad man ska 

göra. Gör man rätt saker för att hon ska bli frisk eller gör man fel saker? Som när det släpper 

helt och man blir helt jätteförbannad och man sitter och försöker få henne att äta och man 

försöker, man har lagat hennes favoritmat och likväl ska hon ha åsikter om vad hon ska äta. 

Och tillslut så brister man och börjar skrika och så. Så tänker man i efterhand, var det bra att 

göra så eller blir det värre nu?” (Informant 5) 

 

En informant kände en känsla av maktlöshet gentemot vården. När vården inte tog sitt ansvar 

utan förflyttade hennes dotter mellan olika instanser och ingen verkade ha intresset att se till 

hela barnets situation. Hon berättade att känslan av maktlöshet var stor då hon uppfattade att 

andra som bör sitta med kompetensen inte tog sitt ansvar. 

 

Ensamhet 

Ensamhet kunde ge sig till uttryck på många olika sätt. I intervjuerna som utgör grunden för 

denna studie visade ensamhet sig som; ensamhet i sjukdomen, ensamhet i vården och 

ensamhet i det sociala livet. 

 

En upplevelse av att vara utlämnad infann sig hos en informant som berättade att de som 

föräldrar inte fick någon hjälp eller stöttning från vården. Varje dag var en kamp för att 

försöka få dottern frisk och att stöttning till föräldern från vården alltid uteblev. En informant 

kände att vården, som ansågs som de som borde stötta föräldrarna lämnade henne ensam. Hon 

upplevde att vården borde ha kunskap om vad de som föräldrar går igenom men att responsen 

var obefintlig vilket resulterade i en ensamhet. 

 

“Det är ju tillräckligt ensamt ändå, man kan ju inte prata med någon om det som inte vet vad 

man går igenom för de bara tycker att det är jättekonstigt” (Informant 4) 

 

Två informanter kände en ensamhet och sorg i att ingen kunde hjälpa dem. De upplevde att 

ingen kunde förstå deras situation som inte själv hade gått igenom detsamma vilket 

resulterade i att det sociala nätverket som innan varit en central del i livet inte längre kvarstod.  

 

En känsla av brist på förståelse kring sjukdomen gjorde att tre informanter beskrev hur de fått 

obekväma frågor om sjukdomen och hur andra kommit med lösningar som inte hade med 

sjukdomen att göra. Detta gjorde att sociala kontakter försämrades och de valde att inte beröra 

det ämne som var deras mest centrala bit i livet just då.  

 

Sjukdomens inverkan på föräldrarnas liv 

Relationen till det sjuka barnet och konflikter i hemmet 

I samtliga intervjuer beskrevs olika upplevelser av relationen till det sjuka barnet. Fyra av fem 

informanter beskrev relationen som försämrad under tiden för sjukdomen medan en av 
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informanterna menade att relationen varit god både innan, under och efter sjukdomstiden och 

att föräldern och barnet till och med kom närmare varandra än var de varit före 

sjukdomsperioden. Detta resultat skiljde sig från resterande fyra informanter. 

Den försämrade relationen beskrevs som kopplad till de bråk och konflikter som utspelade sig 

i hemmet och framförallt kring matsituationen. I takt med att barnet gick ner i vikt blev 

barnets humör allt sämre och barnet stängde in sig i sig själv. Flera informanter uppgav att det 

blev svårare att resonera med barnet i takt med att måendet blev sämre. En informant beskrev 

hur det sjuka barnet blev kategoriskt och helt skärmade av vilket gjorde att bråken eskalerade. 

En annan informant försökte minimera bråken genom att inte ta konflikter med barnet varje 

gång de uppstod. Hon markerade för barnet då dennes beteende var oacceptabelt men gick 

inte vidare in i diskussionen för att få en lugnare hemsituation. Bråken bestod enligt 

informanterna främst av att föräldern tjatade på barnet om att äta vid alla måltider och att ta 

större portioner. En informant uppgav att nästan allt blev till ett bråk, så fort de pratade blev 

hon och barnet osams vilket enligt informanten var kopplat till den stress som barnet kände. 

Samtliga fyra informanter beskrev hemsituationen som katastrofal där bråken ofta även gav 

sig till fysiska uttryck. Det sjuka barnet hade vredesutbrott, kastade saker, smällde i dörrar och 

även slog föräldern i ett fall. Flertalet av informanterna uppgav att de upplevde att barnet 

hatade dem under den här perioden vilket var väldigt jobbigt. 

 

“Det var jättejobbigt. För det första var jag helt övertygad om att hon hatade mig, att våran 

relation var förstörd för all framtid. För hon var verkligen urjäklig och det var på mig hon 

tog ut allt. Det var hemma hos mig som hon spelade ut hela sitt register vilket gjorde att det 

blev en jobbig situation” 

(Informant 1) 

 

En av informanterna berättade att hon var medveten om att hennes barn tyckte att hon var elak 

mot henne under den här perioden men hon beskrev samtidigt sig själv som den vuxna som 

stod vid sidan om och visste varför hon gjorde det, att det var för barnets bästa, och för att 

barnet skulle bli friskt. En annan av informanterna beskrev en liknande aspekt där mamman 

under hela sjukdomstiden varit hårdare än pappan vilket blev till följd att barnet föredrog sin 

pappa. Informanten visste att barnet kände mer för sin pappa än för henne men uttryckte att 

“det är sånt man får ta” och att hon hoppades att barnet med tiden skulle inse att hon gjorde 

det för barnets bästa, för att hon skulle bli frisk. 

 

Social isolering 

Att livet förändrades när barnet drabbades av Anorexia nervosa var ofrånkomligt. Två av 

informanterna angav social isolering som ett av problemen med sjukdomen kopplat till 

förälderns situation. Den sociala isoleringen uppgavs ha flera olika aspekter med fokus på att 

det sociala livet togs ifrån en, att vara instängd och att stänga av yttervärlden. 

 

Informanterna beskrev att hela deras sociala liv togs ifrån dem och att de kände sig isolerade 

enbart till hemmet. Det var svårt att bjuda hem vänner eller åka iväg någonstans. Blev de 

bortbjudna kunde de inte tacka ja på grund av rädsla för att inte finnas där för sitt barn. En 
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informant uppgav även att barnet var tvungen att bevakas 24 timmar om dygnet och att 

föräldern då inte hade något val, hon var tvungen att finnas där barnet var. 

 

”Det tog liksom hela ens social liv ifrån en kan man säga. Det var, var man borta någon 

gång, alltså man vill ju ändå har det lite normaliserat, om man var borta någon gång så satt 

man ju på nålar, man kunde inte koppla av, det går ju inte. Man hade ju i huvudet- vad gör 

hon?”  (Informant 2) 

 

Att andra inte kunde förstå uppgavs också som en orsak till den sociala isolering som 

informanterna kände och de frågor som uppkom bland vänner kändes irrelevanta och jobbiga 

att svara på. När släktingar och vänner kom med “goda råd” upplevdes dessa som ett hån fast 

de egentligen visste att de var vänligt menade. Informant 4 sa: “när jag inte själv kan förstå 

det så kan inte omgivningen förstå det och de har förutfattade meningar om Anorexi för de vet 

ännu mindre än vad jag vet”. Samma informant beskrev vidare att vänner sagt till henne att 

skicka dottern till dem så skulle de få henne att äta.  

 

En känsla av isolering visades även då barnet var inlagd på en stängd psykiatrisk avdelning. 

En informant uppgav att det var jobbigt att som frisk vuxen vara inlåst och att inte kunna 

öppna dörren och gå ut när hon ville. Samma informant stängde av yttervärlden för att kunna 

hantera situationen med sitt sjuka barn. Hon förträngde allt runt omkring sig och var bara i 

stunden. Hon uppgav att det var för jobbigt att tänka på hela situationen som hon befann sig i. 

Hon kunde inte tänka framåt och fokuserade bara på nuet och att situationen skulle lösa sig 

tillslut vilket ledde till en känsla av att livet försvann. 

 

”Så känns det ju lite som det är ett och ett halvt året är en bit av mitt liv som har försvunnit. 

Alltså det blev, jag stängde in mig så från omvärlden så jag har lite förlorat ett och ett halvt 

år av mitt liv om jag nu ska vara egoistisk liksom, så har jag gjort det. Men jag vet ju varför 

jag har gjort det och det var ju ett medvetet val liksom…det var det” (Informant 4) 

 

Sjukdomens påverkan på föräldrarnas arbete 

Samtliga informanter belyste känslan av att stå i konflikt mellan att finnas till hands för sitt 

sjuka barn och att klara av sitt arbete. Variation i att ha varit sjukskriven, att jobbat på som 

vanligt och att sagt upp sig fanns.  

 

En informant uppgav att hon ekonomiskt sätt hade möjlighet att säga upp sig för att kunna 

vara hemma med sitt barn. Hon såg det som en lättnad att endast ha ett uppdrag i livet och var 

tacksam att hon hade möjlighet till detta. En annan informant ansåg att hon var helt 

uppbunden med att jobba heltid och att någon annan tid inte fanns tillgänglig. Hon önskade att 

någon berättat för henne att hon kunde sjukskriva sig för att få mer tid till sitt sjuka barn då 

detta var någonting hon inte själv tänkte på. 

 

En tredje informant ansåg att hennes krävande jobb gav energi och bidrog med kraft som 

gjorde att hon orkade med den stressade hemsituationen. De sociala kontakterna hon fick i 

jobbet gjorde att hon kunde balansera mellan dessa två världar som jobbet och den svåra 
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hemsituationen utgjorde. Att sjukskriva sig var inte i hennes fall ett alternativ som skulle bidra 

till något positivt för henne eller det sjuka barnet.  

 

Även rädslan för att sjukskriva sig kom fram under intervjun. Informanten uppgav att hon inte 

vågade sluta jobba och dra ner på tempot av rädsla för att då aldrig komma tillbaka. 

 

”Det finns många gånger som jag har tänkt att jag kan inte ens sjukskriva mig för om jag 

lägger mig ner så vet jag inte om jag kommer orka stiga upp igen. Den känslan av liksom om 

jag kopplar av från vanlig vardag och tillåter mig att bli sjukskriven så kommer jag aldrig att 

komma tillbaka igen, den känslan har varit stark många gånger. Så jag har ju inte vågat luta 

mig tillbaka för då är jag rädd att jag inte får upp styrfarten igen” (Informant 1) 

 

Ohälsa hos föräldrarna 

Psykisk ohälsa visade sig hos föräldrarna. Som förälder upplevdes det som att åka en psykisk 

berg- och dalbana utifrån det sjuka barnets situation och mående. Den psykiska ohälsan 

visade sig bland annat som sömnsvårigheter, oro och stress. 

 

Sömnsvårigheter var ett tydligt förekommande problem hos flera av informanterna och 

uppkom till följd av oro, stress och ångest. Sömnlösheten höll ofta i sig i långa perioder. En 

informant tog utskrivna sömnmedel men kunde ändå ligga vaken en hel natt. En annan 

informant förklarade att sömnsvårigheterna var kopplade till det faktum att hon oroade sig för 

dotterns liv. Hon var inne på dotterns rum flera gånger per natt för att kontrollera att hon 

fortfarande levde.  

   

En annan informant kände att hon tappade bort sig själv. Hon uppgav att när hennes barn 

drabbades av Anorexia nervosa var det som att få ett litet barn igen som var beroende av 

henne 24 timmar om dygnet. Detta upplevdes av henne som svårt att gå tillbaka till då det inte 

var självvalt. En tredje informant kände psykisk ohälsa i form av meningslöshet.  

 

”Alltså jag vet inte hur man ska säga, det blir känslor att man vill inte mer, man vill 

försvinna. Kanske inte ta sitt liv på det sättet men på något vis “varför har jag fötts 

egentligen?” Man kan få, även om det är väldigt korta stunder så kan man få en sådan 

känsla” (Informant 3) 

 

Att någon övrig familjemedlem fick psykiska besvär var också vanligt förekommande. En 

informant berättade om hur den andra föräldern blev psykisk sjuk och gick in i väggen till 

följd av den maktlöshet han kände av att inte kunde hjälpa sitt sjuka barn. 

Situationen med det sjuka barnet upplevdes som akut vilket blev chockartat och stressande för 

föräldrarna. En av informanterna berättade att det var denna stress som gjort att hon inte 

längre var stresstålig. Minsta lilla sak gjorde att hon blev orolig och fick katastroftankar. Hon 

beskrev att det inte fanns någon proportion på vad det var som triggade igång stressen, det 

kunde vara en bagatell som gjorde att hon fick katastroftankar. 
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En önskan om att vården skulle ta denna ohälsa hos föräldrar på allvar och göra något för att 

hjälpa dem framkom tydligt under intervjuerna. 

 

”Men där tycker jag att vården är, det är som att man inte förstår att man som anhörig också 

behöver stöd i detta. Sen vet jag ju att vården har begränsade resurser men det borde finnas 

någon annan instans som fångar upp detta då. För annars har man ju en stor hope med 

anhöriga som själva står och knackar på dörren till psykiatrin för att man själv mår dåligt 

eller har gått in i väggen” (Informant 1) 

 

Föräldrars upplevelse av stöd 

Samtliga informanter berättade om sina egna upplevelser av stöd under den tid då deras barn 

var sjuk i Anorexia nervosa. Tre olika teman utkristalliserade sig: att sakna stöd från 

sjukvården, det som inger stöd och stöd hos anhörigföreningar eller andra i samma situation. 

 

Två av informanterna menade att stödet från sjukvården var nästintill obefintligt refererat till 

deras egen situation. När sjukvården tillfrågades om hjälp och stöd uppmanades föräldrarna 

att kontakta sin vårdcentral för att få vidare hjälp. Detta upplevdes som irrelevant från 

informanternas sida då de önskade att få samtala med en kurator med erfarenhet av Anorexia 

nervosa. De kände sig negligerade av vården vilket ledde till att hjälp inte söktes och stöd 

uteblev. 

 

Vården behöver fånga upp anhöriga på ett annat sätt än det som görs idag för att hjälpa och 

stötta dem menade en informant. Hon beskrev att det krävdes mycket energi och styrka för att 

orka med denna situation och att hjälp och stöttning var ovärderligt för att föräldrarna skulle 

orka med att ta hand om sitt sjuka barn. Att föräldrarna spelar en viktig roll när det gällde 

Anorexia nervosa kom upp återigen och informanten menade att hjälp och stöd behövdes för 

att åren inte bara skulle gå utan att de kunde gå vidare. 

 

En informant uppgav sin son som det största stödet under dotterns sjukdomsperiod. Han 

bekräftade henne som vårdare och förälder genom att säga att “nu har du gjort allt, du kan inte 

göra mer”. Han hjälpte även till när föräldern kände att hon inte orkade mer. Detta upplevde 

informanten som en stor befrielse, att där fanns någon annan till hands som gjorde att hon 

kunde dra sig undan för en stund. En annan informant uppgav samtalsterapin som hon gått i 

som det största stödet och en tredje informant beskrev att det som hjälpte henne mest var att 

hon började skriva en bok som handlade om att leva som anhörig till ett barn med Anorexia 

nervosa. Hon menade att det var skönt att plocka fram händelserna i efterhand för att gå 

igenom dem, gråta och tänka efter hur det egentligen varit för att bearbeta händelsen och gå 

vidare. 

Fyra av informanterna upplevde ett stöd av att ingå i olika anhörigföreningar eller att prata 

med andra som varit med om samma sak. Kontakten med andra i samma situation beskrevs 

som ovärderlig och anhöriggrupperna gav en känsla av att “ här finns ju andra människor 

som har det precis likadant” som informant 3 uttryckte. Dessa grupper uppgavs som ett väl 
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fungerande nätverk där föräldrarna kunde stötta varandra och att det var ovärderligt att dessa 

nätverk där för de anhöriga. 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

För att svara an på syftet om att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som 

drabbats av Anorexia nervosa valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats för att ge 

utrymme till informanterna att med egna ord beskriva sin upplevelse. För att skapa 

förutsättningar till att öka förståelsen om hur och vad denne menar, tänker och känner är 

kvalitativa intervjuer bäst lämpat enligt Trost (2010). På så sätt nås individens unika livsvärld. 

En induktiv ansats fokuserar på att skapa mening, förståelse och att tolka människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden. Nackdelen med ett induktivt synsätt är påverkan av den 

specifika kulturen och värderingen som varje människa besitter (Forsberg & Wengström, 

2008). Detta har tagits i beaktskap under analysprocessen genom att reflektera och värdera 

den förförståelse som varje individ har.  

 

Samtliga intervjuer som utgör grunden för denna studie har transkriberats av författarna. En 

svaghet är att transkriberingen delats upp mellan författarna i ett tidsbesparande syfte. Dock 

har båda författarna lyssnat på samtliga intervjuer för att på så sätt få ett nära förhållande till 

materialet. Detta för att underlätta analysprocessen. Inför analysprocessen läste båda 

författarna flertalet gånger igenom det transkriberade materialet för att reflektera över 

innehållet och se de variationer som fanns i materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Varje författare tog ut relevanta meningsenheter som sedan jämfördes, efter detta 

reflekterade författarna gemensamt över materialet och gick gemensamt igenom det. Analysen 

utfördes sedan gemensamt enligt Graneheim och Lundmans (2004) analysprocess vilket ledde 

till att underkategorier och kategorier växte fram ur materialet. Författarna anser att 

analysprocessen är väl beskriven vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ökar 

studiens tillförlitlighet. Citat inkluderades i studien för att stärka tillförlitligheten (ibid.). 

Författarna anser att en manifest analys är relevant i denna studie därför att full fokus kan 

läggas på det uppenbara som informanterna uttryckte. En latent analys kräver att analysen 

syftar till att visa på det outtalade och att tolkning behöver göras av författarna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Detta känner författarna som irrelevant i den föreliggande studie därför att 

fokus bör, i detta fall, ligga på det som informanterna uttrycker utan tolkning av författarna. 

 

Forskaren kan inte vara helt nollställd i en kvalitativ studie (Trost, 2010). Uppfattningen om 

att eftersträva objektivitet i forskningen beskrivs idag som att få besitter (ibid.). I relation till 

detta så har termen nollställd innebörden av att vara utan åsikt, helt saklig och utan att ta 

ställning, detta är orealistiskt inom denna typ av forskning. Ett ställningstagande där 

nollställdhet helt råder är inte relevant hos forskaren (ibid.). Författarna har dock försökt 

undvika att påverka informanterna med egna åsikter eftersom att målet är att få fram och 

förstå varje informants unika upplevelse. Det handlar inte om graden av objektivitet utan 

graden av empatisering (ibid.). Genom diskussion av och med författarnas förförståelse, 
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åsikter och tankar har förförståelsen kommit till ytan och har på det sättet i minsta möjliga 

mån påverkat informanterna under intervjuerna. Författarna har alltså medvetet lagt bort sina 

egna åsikter för att inte påverka informanterna eller resultatet vilket gör att resultatet bedöms 

visa på informanternas sanna upplevelse. 

 

Intervjustudie valdes för att författarna anser att det finns begränsad forskning inom detta 

område och att denna studie kan bidra till ökad förståelse för föräldrarnas situation om hur det 

är att leva med ett barn som drabbats av Anorexia nervosa. Författarna eftersträvar ny 

kunskap och att belysa den sanning som varje individ besitter. Detta mål hade inte uppnåtts 

vid en litteraturstudie eftersom att målet med en litteraturstudie är att besvara en fråga genom 

att bearbeta relevant forskning som finns sedan tidigare (Forsberg & Wengström, 2008). 

Genom detta resonemang bedömer författarna att ett relevant val av metod gjorde för att bäst 

besvara syftet.  

 

Kvalitativa studier strävar efter ett överförbart resultat vilket innebär i vilken utsträckning ett 

resultat kan överföras till andra individer. Möjligheter till överförbarhet står i beroende 

ställning till resultatets variation, djup och innebördsrikedom (Rosberg, 2008). 

Överförbarheten i denna studie finner författarna som relativ låg på grund av att antalet 

informanter är få. Författarna kan dock skapa förutsättning och ge förslag för överförbarheten 

men läsaren står för makten att avgöra hur överförbart resultatet är (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Författarna anser att en klar och tydlig struktur finns beskrivet kring 

tillvägagångssätt, urval, informanter och analys vilket enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim underlättar för bedömningen av överförbarheten hos läsaren. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier valdes där exklusionskriteriet belyser att författarna 

exkluderar de informanter där barnet befinner sig i det akuta skedet av sjukdomen. Detta för 

att det anses för svårt att intervjua dessa informanter då alltför mycket känslor finns i omlopp, 

känslor som är för starka och för svåra för författarna att hantera. Dessa känslor behöver 

mottagas av en person med professionell utbildning inom psykiatri, såsom kurator eller 

psykolog. Däremot ville författarna inte heller ha informanter där distansen till sjukdomstiden 

var alltför stor då det ansågs vara hämmande för den kunskap och den information som skulle 

komma till uttryck. Det är vida känt att med tiden sorterar vår hjärna minnen och känslor och 

man har större benägenhet att minnas det som var bra och glömma bort det som var dåligt och 

obehagligt. Denna färgning ville författarna undvika i studien. Personer som inte hade 

svenska som modersmål exkluderades då författarna vill undvika att misstolkning på grund av 

språket färgar resultatet. Språkliga begränsningar skulle även kunna hämma det som kom 

fram under intervjun då informanten inte skulle kunna uttrycka sig till fullo på grund av 

minskad språklig förmåga till författarnas modersmål. 

 

För att finna informanter till studien valdes ett strategiskt urval samt ett bekvämlighetsurval. 

Författarna valde att hantera två olika urval samtidigt för att försäkra sig om att finna 

informanter. Fyra av informanterna valdes genom ett strategiskt urval och en informant via ett 

bekvämlighetsurval. Resultatet av dessa urvalsmetoder gav variation i ålder och civilstånd hos 

informanterna. Informanternas olika erfarenheter av ett fenomen ger variationer som 
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resulterar i olika perspektiv (Rosberg, 2008). En nackdel av de valda urvalsmetoderna är att 

selektionen av dem kan leda till att informanterna blir egenartade, tillexempel genom att fyra 

av fem informanter är aktiva i sociala sammanhang eller föreningsliv. Informanternas 

egenartade drag är författarna medvetna om samt deras aktiva roll i organisationer och 

föreningar. En svaghet i studien är att den representerar få personer som är mindre aktiva i 

organisationer som berör det valda ämnet vilket kan ha påverkat resultatets innehållsrikedom. 

Författarna ser dock att dessa personer är svårare att få kontakt med och risken att de avstår 

från studien är större. Det kan även vara svårare att nå till dessa personers unika livsvärld då 

det kräver en mer avancerad intervjuteknik än den författarna besitter vilket skulle kunnat 

färga resultatet och påverka mättnaden i intervjuerna. En annan aspekt är att informanterna 

själva kontaktat författarna vid intresse av att delta i studien. De har då gjort ett eget val utan 

påtryckning och har själva känt att de varit i stånd till att genomföra intervjuerna, detta ses 

som en styrka enligt författarna till denna studie. 

 

I den aktuella studien genomfördes ingen pilotstudie vilket kan vara en svaghet. Dock anser 

författarna att en pilotstudie i den aktuella studien skulle haft föga fördelar då intervjun består 

av en öppen fråga. Författarna gick förutsättningslöst in i intervjuerna utan vetskap om vad 

som skulle framkomma vilket gör det svårt att testa eventuell kvalitet på frågor som inte kan 

förutsättas. Författarna finner dock i efterhand att en fördel hade varit att utöka kunskaperna i 

intervjuteknik. Anledningen till det är att kvaliteten på intervjuerna ökat med författarnas 

ökade erfarenhet av att leda en intervju. 

 

Fyra av fem intervjuer genomfördes i en stad långt ifrån där författarna är bosatta och plats för 

intervjuerna var därför ett problem. Vid kontakt med informanterna påtalades detta som ett 

problem och författarna delgav informanterna att om de önskade kunde en neutral plats ordnas 

med hjälp av en kontaktperson inom den organisation där informanterna fått information om 

studien. Alla informanter valde dock att själva bestämma plats för intervjun. Enligt Trost 

(2010) anser man ofta att informanten ska få bestämma den plats som är mest lämpad men att 

man inte heller ska överlägga ansvaret på informanten utan att intervjuaren ska ge förslag på 

olika platser där intervjun kan genomföras. Detta ser författarna som en svaghet i studien som 

kan ha påverkat det som kom fram under intervjuerna. Om intervjuerna istället hade 

genomförts i den stad där författarna är bosatta hade fler olika val kunnat ges till 

informanterna för att undvika att intervjuerna hölls i informanternas hem eller på deras 

arbetsplats.  Det finns för- och nackdelar med de flesta intervjuplatserna (ibid.). Trost menar 

dock att informantens hem nästan alltid är uteslutet även om det är lugnt och ostört och 

hävdar att informanten känner sig i ett slags underläge där likväl på arbetsplatsen då kollegor 

kan komma in eller telefonen kan ringa. Detta är dock en åsikt som inte författarna delar. Två 

intervjuer genomfördes i informantens hem, två stycken på informantens arbetsplats och en 

intervju på ett café. Författarna anser att det bästa för studien är att informanterna själva får 

välja en plats där de känner sig trygga vilket även Trost belyser, att informanternas hem eller 

en miljö där de känner sig hemma är lämpligt ur trygghetssynpunkt. Alla intervjuer, förutom 

en som utfördes i hemmet genomfördes utan störande moment och den goda relationen som 

byggdes upp kunde fortlöpa utan att brytas och ögonkontakt kunde hållas utan att situationen 

kändes alltför intim (ibid.). Författarna upplever att informanterna kände sig hemma i den 
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plats de hade valt och detta uppfattas som en styrka i intervjugenomförandet, således även i 

studien. Författarna upplevde att informanterna kunde delge den information som de ville till 

studien utan att känna sig obekväma med situationen. 

 

Ostrukturerade intervjuer med en öppen fråga användes i denna studie. Författarna anser detta 

som en styrka i studien då informanterna själva fick berätta om sina unika upplevelser av det 

valda ämnet utan författarnas påverkan. Ostrukturerade intervjuer är att föredra enligt 

Forsberg och Wengström (2008) då intervjuaren vill uppmana informanten att prata fritt om 

ett eller flera teman och forskaren vill få en detaljerad beskrivning av vad informanten känner 

och upplever inför det som undersöks. Styrkan i ostrukturerade intervjuer ligger i att 

relevansen styrks i frågorna som ställs genom följdfrågor och intervjun växer fram genom de 

observationer författaren gör (ibid.). Den frågan som användes var densamma till samtliga 

informanter ”om de med egna ord kunde beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn 

som drabbats av Anorexia nervosa”. Frågan ställdes när den naturligt passade in i samtalet 

beroende på den aktuella situationen och hur samtalet hade inletts. Detta för att författarna 

önskade att informanten skulle känna sig trygg i det samtal som intervjun utgjorde och på så 

sätt berätta om alla de känslor och upplevelser som de önskade dela med sig av. Enligt Trost 

(2010) kan den första frågan som ställs i en intervjusituation vara avgörande för hur resten av 

intervjun kommer att flyta och därför är ett bra sätt att börja intervjun med att be informanten 

att berätta fritt om ett ämne. 

 

Intervjuerna genomfördes gemensamt vilket anses som en fördel av författarna till denna 

studie. En av författarna var ledande under intervjun medan den andra observerade och förde 

anteckningar på de saker som var relevanta att ställa återkopplande följdfrågor på. Författarna 

menar att detta leder till en minimal förlust av det som informanten uttrycker vilket leder till 

en ökad förutsättning för att förstå informantens upplevelser och bidrar till ett rikare resultat. I 

flera fall kan det vara en fördel att vara två personer som intervjuar. Detta när de personer 

som intervjuar är samspelta. Det är då ett stöd att vara två och då utförs en bättre intervju med 

större informationsmängd och förståelse. Dessutom är det lämpligt att vara två intervjuare då 

ämnet är känsligt eller uppfattas som sådant (Trost, 2010). Ur informantens synvinkel kan det 

diskuteras om det är till fördel att intervjuas av två personer då informanten kan komma i 

underläge, vilket ska undvikas (ibid.). Författarna anser dock att detta maktövertag kunde 

undvikas genom att endast den ena av författarna genomförde intervjun och den andra 

lyssnade och antecknade. Författarna upplever att informanten fick upplevelsen av att 

samtalet som intervjun utgjorde främst var mellan två personer. Författarna ville delta i det 

samtal som intervjun innebar men inta en lyssnande roll och låta informanten själv uttrycka 

sina upplevelser och känslor utan störande moment. För att kunna uppfatta den information 

som ges av informanten krävs att forskaren rör sig mellan neutralitet och närhet till den 

aktuella personen (Forsberg & Wengström, 2008). 

Samtliga intervjuer bandades för att få med allt det som informanterna skildrade. Fördelen 

med att banda intervjuerna är att fokus kan fästas på vad informanterna säger och att i 

efterhand få en ordagrann återberättelse av intervjun (Thomsson, 2010). Detta gör att studiens 

tillförlitlighet ökar då ingen information gått förlorad. Det finns dock en del nackdelar med att 

banda intervjuer då informanter kan känna att de blir hämmade av bandspelaren och därmed 
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inte våga delge sin historia till fullo (ibid.). Enligt författarna visade inte informanterna på 

något obehag av att intervjuerna bandades vilket gör att författarna anser att det inte påverkat 

utfallet av studiens resultat. En annan aspekt som kan diskuteras är hur utfallet blivit om 

intervjuerna filmats för att även få med informanternas kroppsspråk och fysiska 

känsloyttringar. Författarna anser att det skulle göra mer skada än nytta då en videokamera 

kan upplevas mer störande än bandning (ibid.). Eftersom att båda författarna deltog under 

intervjun anses dessa yttringar ha beaktats tillräckligt för att förstå vidden av dem.  Då syftet 

inte är att utöka studien till en latent innehållsanalys finns ingen anledning till att observera 

informantens kroppsspråk och känsloyttringar via videokamera. Författarna anser dock att det 

kan ge mer förståelse och innehållsrikedom till resultatet då författarna är medvetna om de 

känslor som informanterna uttrycker. 

 

En öppen intervjufråga användes som tidigare påtalat och denna talade informanterna fritt 

utefter. Alla fem informanter berättade sin egen historia om sina känslor och upplevelser. En 

styrka i studien är att trots denna enda fråga var det som kom fram under intervjuerna 

likvärdigt, alla fem informanter belyste liknande upplevelser vilket ökar trovärdigheten och 

gör att mättnad kan diskuteras. Mättnad innebär att det inte längre kommer fram någon ny 

information och datainsamlingen kan då avslutas (Thorén-Jönsson, 2008). Det kan dock 

diskuteras om total mättnad kan uppnås i en kvalitativ studie då de olika informanterna ger sin 

individuella syn på det studerade ämnet. Författarna anser dock att det är en styrka i studien 

att alla informanter belyste samma ämnen trots att de själva valde infallsvinkel på det 

studerade ämnet, vilket i sin tur gör att resultatet är mer tillförlitligt och har högre grad av 

överförbarhet. En svaghet kan vara att då strategiskt urval användes och informanterna själva 

kontaktade författarna om de ville medverka i studien kan man få ett riktat urval och att 

mättnad uppkom på grund av detta. 

 

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som drabbats av Anorexia 

nervosa. I denna studie användes endast kvinnliga informanter, i detta fall mödrar. Författarna 

har diskuterat hur detta färgade resultatet. Hade resultatet blivit förändrat om även pappor 

medverkat i studien eller är resultatet mer överförbart på kvinnor då resultatet utan 

författarnas påverkan begränsades till att endast belysa mödrarnas situation? Författarnas 

intention var att även pappor skulle inkluderas i studien men då strategiskt urval användes, 

och informanterna själva kontaktade författarna om de hade intresse av att medverka i studien 

låg detta utanför författarnas makt att påverka. Det kan ses som både en styrka och svaghet i 

studien. En svaghet är att resultatet enbart är överförbart till mödrar. Dock kan det även ses 

som en styrka att samtliga informanter var av samma kön då överförbarheten till mödrar ökar 

på grund av en ökad andel kvinnliga informanter. På grund av det begränsade antalet 

informanter i studien ger det alltså en ökad överförbarhet då alla var av samma kön. Vad som 

även kan diskuteras är varför kvinnor i detta fall var mer benägna att kontakta författarna för 

att prata om detta ämne. Har kvinnor större benägenhet att öppna sig och visa känslor? Det är 

möjligt att resultatet blivit ett annat om även pappor medverkat i studien och därför hade det 

varit önskvärt att utöka studien och även intervjua fem pappor och därefter jämföra resultatens 

skillnader och likheter för att få ökad kunskap om föräldrars samlade upplevelser då deras 
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barn drabbats av Anorexia nervosa. Detta fanns ingen möjlighet till på grund av begränsad 

studietid. 

 

Av de fem informanter som valdes ut för att medverka i studien genomfördes intervjuerna i 

sin helhet och studien kunde avslutas utan att någon informant valde att avbryta sitt 

deltagande. Att bortfall inte finns anses som en styrka då trovärdigheten ökar för den aktuella 

studien. 

 

Hur författarna har resonerat angående etikkommitténs svar på etisk granskning 

[”Etikkommittén Sydost har tagit del av det planerade projektet, och anser att det är intressant, men reser 

väsentliga etiska problem. Den avvägning som måste göras är om nyttan med att det genomförs överväger de 

risker som det medför. Den nytta som nämns i planen är att kunskapen behöver öka inom vården om vilket stöd 

och hjälp föräldrar upplever att de behöver när deras barn insjuknar i och behandlas för Anorexia nervosa. Vi 

betvivlar inte att det är så, men vilket kunskapsbidrag kan ett examensarbete på kandidatnivå verkligen ge? Vi är 

mycket osäkra på om det kan vara så stort att risken – för informanterna – uppvägs.”] 

 

Denna avvägning angående om nyttan med denna studie överväger dess risker har författarna 

noga övervägt. Den nyttan som författarna anser att denna studie bidrar till är att forskning 

inom det valda ämnet är begränsad och att denna kunskap behöver öka inom vården. 

Etikkommittén anser att ett kandidatarbete som detta inte kan bidra med denna kunskap vilket 

författarna anser är värt att diskutera. Medhåll kan göras i att arbetet är för litet för att tillföra 

kunskap stor nog att agera evidens. Men författarna anser ändå att ämnet är värt att 

uppmärksammas. Författarna hyser även tankar kring att föräldrars upplevelse är unika och 

varje förälders upplevelse är värd att beakta och kan i någon utsträckning bidra till kunskap. 

Att göra resultatet överförbart är författarna medvetna om svårigheten kring men anser, som 

sagt, ändå att kunskapen som ett arbete på kandidatnivå kan vara relevant. Att nyttan 

överväger riskerna är för stort att säga. Författarna anser dock att nyttan med studien finns och 

att hänsyn tagits för att minimera de risker som kan uppkomma för informanterna och 

författarna anser därför att studien är relevant att genomföra. 

 

Dessutom har författarna tagit kontakt med en kurator som är villig att bistå med hjälp och råd 

för informanterna om de efter intervjun skulle önska professionellt psykiatriskt stöd. 

Författarnas mål är dock att undvika att uppröra känslor hos informanterna som i efterhand 

kan vara svårt att bearbeta. Fyra av informanterna har fått information om studien genom den 

anhöriggrupp som de är aktiva inom och en informant via en gemensam bekant. Därefter har 

alla informanter själva valt att kontakta författarna via mail om de funnit intresse för studien 

och har då fått mer information om studien. Därför anser författarna att de informanter som 

väljer att delta i studien är väl informerade om vad studien innebär och inte tar beslutet att 

kontakta författarna för medverkan om de känner att inte de orkar eller vill detta. Ingen 

påtryckning har utförts på informanterna utan medverkan har varit helt frivillig. 

 

[”En risk som vi ser, är att inklusionskriteriet ”icke akut fas” i praktiken är vagt och svårt att avgöra. Vem gör 

bedömningen? – Vi menar, att det kräver en djup insikt i problemet och olika människors sätt att hantera kriser, 

och att det inte är något man riktigt kan vänta sig att studenter har ens i slutet av sin grundutbildning. Detta 

måste alltså diskuteras grundligt med handledaren, som har ansvaret för studien.”] 
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Författarna anser att etikkommittén har rätt i påståendet angående att “akut fas” är vagt och 

svårt att avgöra. Därför har inklusionskriteriet till studien utökats och författarna söker 

informanter som har distans till sjukdomstiden eller där barnet nu är friskt eller på god väg 

mot tillfrisknande. 

 

[”Vårt första råd är alltså att överväga om inte samma kunskap kan nås genom att göra en översikt av nationell 

och internationell forskning inom området, samt en analys av självbiografiska berättelser och/eller publicerade 

intervjuer med föräldrar till barn med anorexi.”] 

 

Då forskning om föräldrars upplevelse är begränsad har författarna haft svårt att hitta material 

i självbiografiska berättelser och/eller publicerade intervjuer och därför tagit beslutet att 

genomföra en intervjustudie i samråd med handledare och efter relevanta ändringar av råd 

från etikkommittén. Författarna önskar komma fram till ny kunskap i detta ämne vilket gör en 

intervjustudie lämpad vilket beskrivits tidigare i studien. 

 

[”Våra andra råd – om ni trots allt finner att undersökningen kan bygga på intervjuer – är att begränsa urvalet till 

föräldrar med lång distans till sjukdomsfasen och ett lyckligt utfall, och att förutskicka att intervjuerna måste bli 

längre än 30-40 minuter om man verkligen ska få del av upplevelser i livsvärlden.”] 

 

Att begränsa studien till endast föräldrar som upplevt ett lyckligt utfall anser författarna skulle 

begränsa studiens innehåll och därför har hänsyn inte tagits till detta råd från etikkommittén. 

Däremot har rådet om att föräldrarna ska ha distans till sjukdomstiden beaktas och 

informanterna som eftersöks ska ha distans till sjukdomstiden och haft tid att bearbeta sina 

känslor kring denna tid innan de låter sig intervjuas av författarna. Dessutom finns ingen 

tidsbegränsning vad gäller intervjuernas pågående. Intervjuerna ska enligt författarna vara 30 

minuter eller längre. Detta för att kunna få en möjlighet att ta del av upplevelser i livsvärlden. 

 

[”Informationsbrevet bör inledas med en fråga om man vill delta i en undersökning om…. Och kontaktuppgifter 

till handledaren ska finnas med på informationsbrevet.”] 

 

Att informationsbrevet bör inledas med frågan om man vill delta i undersökningen om... anser 

författarna vara relevant och ändrar detta i informationsbrevet. I informationsbrevet finns 

även kontaktuppgifter till handledaren för att informanterna ska kunna kontakta denne om 

några frågor om studien skulle uppkomma. 

 

[”Det är informanterna som avgör om ni kan spela in intervjuerna, och det bör man uttrycka med att detta görs 

”om Du tillåter”.”] 

 

Informanterna får själva avgöra om de tillåter att intervjuerna spelas in vilket även 

framkommer i informationsbrevet. Denna fråga ställs till informanterna i början av intervjun 

på ett sådant sätt att de känner sig ha möjlighet att avböja inspelning om de önskar det. 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkommer det att föräldrarna skattar sin betydelse i barnens sjukdom 

och tillfrisknande från Anorexia nervosa högt. Dock anser föräldrarna att stöd och hjälp från 
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sjukvården är en förutsättning för att de ska klara av situationen med det sjuka barnet. Denna 

hjälp och stöd uteblir enligt föräldrarna i många fall vilket leder till en känsla av frustration. 

När hjälpen dock blir ett faktum upplever föräldrarna att det är tryggt att överlämna ansvaret 

för deras sjuka barn till någon som har kompetens för Anorexia nervosa. Relationen till det 

sjuka barnet blir förändrad med sjukdomen. Vanligast förekommande är en försämrad relation 

kopplat till de bråk och konflikter som utspelar sig mellan föräldrarna och det sjuka barnet. 

Föräldrarna uppger detta som psykiskt påfrestande och utmattande. Känslor av skuld är 

vanligt förekommande relaterat till barnets sjukdom. Skuldbeläggning visar sig komma från 

föräldern själv men även från andra i förälderns omgivning samt sjukvården. Utöver detta 

medför barnets sjukdom även en känsla av maktlöshet hos föräldrarna. Att inte kunna göra sitt 

barn friskt är en övergripande orsak till att känna maktlöshet och ger sig bland annat till 

uttryck i oro för framtiden och rädsla för att förlora sitt barn. Föräldrarna känner ensamhet 

kopplat till sin egen roll som barnets primära vårdare. Den sociala isoleringen är tydlig då 

föräldrarna uppger en avsaknad av förståelse och en svårighet i att tala med andra i 

omgivningen om sin speciella situation. Den sociala isoleringen uppges ha flera olika aspekter 

med fokus på att det sociala livet tas ifrån en, att vara instängd och att stänga av yttervärlden. 

Psykisk ohälsa relaterat till att ha ett barn sjukt i Anorexia nervosa visar sig hos föräldrarna 

som oro, stress och sömnsvårigheter. Föräldrarna belyser vikten av att vården följer upp 

anhöriga i denna situation för att undvika att dessa tillstånd uppstår. Föräldrarna uppger att de 

saknade stöd från sjukvården. Trots påtryckningar om att vilja ha hjälp ser inte vården till 

deras behov utan ber dem söka hjälp på egen hand. Istället söker sig föräldrarna till 

anhörigorganisationer för att tala med andra som befinner sig i samma situation. 

 

I denna studie framkommer det att informanterna behöver kämpa för att få hjälp och vård till 

sitt sjuka barn. De beskriver livssituationen som katastrofal och att få hjälp är den enda 

utvägen de kan se. Två av informanterna känner att deras barn inte hade överlevt om de inte 

hade stått på sig i kampen att få hjälp till sitt sjuka barn. Thomson et al. (2012) beskriver även 

i sin artikel hur föräldrar uttrycker att de är tvingade att vara bestämda när de söker vård för 

sitt sjuka barn. När föräldrarna i denna studie sökte hjälp kände de sig ignorerade och fick en 

känsla av att sjukvården inte tog deras oro på allvar. En känsla av besvikelse uppstår då de 

upplever att deras oro avvisas och att de skickas hem utan hjälp och stöd. Att föräldrar vill ha 

ett erkännande från vården om allvaret i situationen och behov av akut hjälp då de är rädda för 

sitt barns liv framkommer även i Thomson et al. artikel.  

 

Informanterna till denna studie känner ett sviktande förtroende för vården under deras barns 

sjukdomstid. Flera av svårigheterna uppstod i samband med permission, behandling och 

utskrivning. En känsla som uppstår är att vården inte tar sitt ansvar för det sjuka barnet när de 

inte ser till konsekvenserna av en permission eller utskrivning. De kontaktar ingen i det sjuka 

barnets närhet för att försäkra sig om att barnet har hjälp och stöd utanför sjukvårdens väggar. 

Författarna till denna studie kan se hur detta skapar ett stresspåslag hos föräldrarna. Stress 

visar sig ha negativa konsekvenser som varit en bidragande orsak till ohälsa hos föräldrarna 

som har ger sig i uttryck i sömnsvårighet och stress. I denna studie beskrivs även ett minskat 

förtroende för vården då en informant inte fick tillgång till sin dotters vårdplan vid hemgång. 

En känsla av att “är det verkligen någon som har koll?” uppstod och hon kände det som att 
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vården lekte med hennes dotters liv. Detta i kombination med de föregående känslor som 

framkommer stryks i artikeln av Highet, Thompson och King (2005) som beskriver hur 

föräldrarna känner sig uteslutna från behandlingsprocessen trots sin centrala roll som primära 

vårdare vilket ökar deras ångest och frustration. Fyra av fem informanter i denna studie 

upplever att de fått dålig och otillräcklig information som försvårar situationen kring deras 

sjuka barn. De saknar information om vad sjukdomen innebär och vad de kan vänta sig av 

sjukdomens olika steg. De menar att sjukvården gömmer sig bakom sekretessen istället för att 

bemöta dem med information som ger dem kunskap om sjukdomen i allmänhet. De saknar 

verktyg att bemöta det sjuka barnet med gränssättning och konflikter i hemmet.  En aspekt 

kring sekretessen som råder ställer sig författarna till denna studie frågande till. Författarna 

anser precis som en av informanterna i denna studie uttrycker att information kan ges utan att 

sekretessen hotas. Vårdpersonal borde kunna skilja på vad som är information och vad som är 

sekretess. Sekretessen borde inte utgöra att fara för patientens liv kan uppstå vilket författarna 

fått en känsla av att informanterna fått erfara. Författarna ställer sig frågan hur sekretessen 

svarar för att inte kunna informera föräldrarna allmänt om Anorexia nervosa eller att berätta 

för föräldern att barnet skrivs in eller ut från en vårdavdelning. Ställs lagen om sekretess eller 

individens hälsa i första rum? Författarna anser att sekretesslagen och bristen på information 

kan kopplas till föräldrarnas känsla av att vara utestängda från vården av deras barn då de 

kräver inneliggande vård vilket ger föräldrarna en känsla av oro och ovisshet som kan kopplas 

till deras ohälsa i denna situation. Ytterligare en fråga som framkommer hos författarna är när 

man slutar ses som förälder till sitt barn. Är man vid 18 års ålder vuxen nog att helt 

självständigt leva sitt liv utan stöd från en förälder? Eller hur ser man behovet av hjälp och 

stöd till de patienter som är över 18 år? Ligger det i sjukvårdens makt att bestämma när 

föräldern inte längre ska vara inkopplad i sitt barns vård? Enligt författarna är föräldern alltid 

en förälder. Författarna är medvetna om att dessa gränser måste finnas för en säker vård och 

journalhantering men anser att denna fråga är viktig nog att lyftas inom sjukvårdens alla 

instanser för att bedriva den bästa vården för patienten och dess anhöriga. 

 

En informant i denna studie berättar dock hur hon fått hjälp och stöd från vården vilket varit 

till stor hjälp för henne. Hon har även fått verktyg att hantera vardagssituationer och 

konflikter som uppstår under sjukdomstiden. Hon uttrycker sig “jag vet inte hur det skulle gått 

annars”. I detta fall behövdes ingen inneliggande vård och dottern tillfrisknade i hemmet. 

Detta kan diskuteras då resterande informanter i denna studie upplever att de inte fått den 

hjälpen och där har inneliggande vård varit nödvändig. Författarna till denna studie ser att 

detta kan vara ett exempel på hur viktigt det är med information, stöd och hjälp från 

sjukvårdens sida. Vikten av att fånga upp barn med Anorexia nervosa i tid är här tydlig för att 

eliminera det lidande som sjukdomen och sjukdomssituationen medför för såväl barnet som 

föräldrarna till det sjuka barnet. 

 

Författarna till denna studie anser att sjukvården borde ge information som kan bidra till 

kunskap för de anhöriga. Det är viktigt att se till att informationen ligger på ett sådant plan så 

att de förstår och att det motsvarar frågorna som är relevanta i de anhörigas situation. 

Kunskapens mål är att stärka de anhörigas resurser medan information oftast resulterar i ett 

passivt mottagande eftersom att informationen inte har sin grund i den enskildes livsvärld 
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(Hansson-Scherman & Friberg, 2009). Informationsbehovet skiljer sig mellan individer och 

varje nytt möte innebär en ny reflektion om vad just den individen behöver för information för 

att skaffa sig kunskap om vad Anorexia nervosa är för något.   

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska sjuksköterskor ha förmåga att 

kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 

Sjuksköterskan ska i dialog med patient eller närstående kunna ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet vid vård och behandling och förvissa sig om att patient eller 

närstående förstått given information. Informationen som ges ska vara given med hänsyn till 

tidpunkt, form och innehåll (ibid.). 

 

Författarnas resultat visar att föräldrarna upplever en lättnad när deras barn får hjälp eller blir 

inlagda vilket stämmer överens med Whitney et al. (2005) studie som beskriver hur 

föräldrarna uttrycker en lättnad när deras barn får behandling. Föräldrarna i denna studie 

upplever inläggningen som trygg och skön och att ansvaret om det sjuka barnet ska överleva 

inte längre ligger på deras axlar. Vetskapen om att vårdarna besitter kompetens om 

sjukdomen gör att en känsla av trygghet infinner sig. Även i Highet et al. (2005) känner 

informanterna en stor lättnad när den sjuka personen får en diagnos eftersom att det ger ett 

sammanhang och förklaring till ätstörningen och de förändrade beteende som sjukdomen 

medför.   

 

Enligt Hillege, Beale och McMaster (2005) finns det studier som visar på att familjer upplever 

ilska, frustration, oro, förtvivlan, förvirring och skuld när någon familjemedlem drabbas av 

Anorexia nervosa. Detta är känslor som även framkommer i denna studie. Framförallt skuld 

påtalar alla fem informanter som vanligt förekommande främst under första delen av barnens 

sjukdomstid. Föräldrarna uppger att de först skuldbelagt sig själva och undrat om de kunde 

gjort något annorlunda för att förhindra sjukdomen. Detta stödjs även av Whitney et al. (2005) 

där föräldrarna belyser detsamma, att de skuldbelägger sig själva och undrar om de kunde 

gjort något tidigare för att förhindra sjukdomen. Enligt Thomson et. al. (2012) känner 

informanterna skuld när de inser att de inte kan hjälpa sitt barn att bli bättre. Detta är något 

som visar sig även i denna studie. Föräldrarna upplever skuld när de inte själva kan åtgärda 

det problem som sjukdomen utgör för det sjuka barnet. Som förälder vill man som regel sitt 

barns bästa och informanterna uppger att de är vana vid att kunna hjälpa sitt barn i alla livets 

situationer. Att inte kunna hjälpa sitt sjuka barn ger en känsla av maktlöshet hos föräldrarna i 

denna studie där de inte kan göra sitt barn friskt. Även i Thomsom et al. upplever 

informanterna en känsla av maktlöshet kopplat till barnets sjukdom. Informanterna till denna 

studie känner att andra personer i deras omgivning skuldbelägger dem till deras barns 

sjukdom. De får ofta besvara utomståendes frågor om varför de sjuka barnen drabbats. En 

informant uppger att man som förälder till ett psykiskt sjukt barn alltid är ifrågasatt, att man 

skulle vara orsaken till att barnet är sjukt. Detta kan även ses i Highet et al. (2005) som 

beskriver hur många föräldrar anser att samhället håller dem ansvariga för deras barns ohälsa 

vilket leder till omotiverade känslor av skam och förnedring. Känslor av skuld och skam är 

gemensamt hos föräldrarna då de känner att de ifrågasätts om hur de bidragit till utvecklingen 

av sjukdomen och varför de inte hade upptäckt det tidigare (ibid.). Även att man som förälder 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
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skulle sett och härlett symtomen till Anorexia nervosa i ett tidigare stadium och sökt hjälp 

tidigare ger en känsla av skuld enligt Highet et al. Flera av informanterna till denna studie 

belyser detsamma i relation till känsla av skuld. De ställer sig själva frågan “skulle jag sökt 

hjälp tidigare?”. I Thomson et al. (2012) uppger informanterna att de i efterhand önskar att de 

hade sökt hjälp tidigare och skulle råda andra i samma situation att göra det. 

 

Skuld och skam anser författarna vara obefogade känslor trots att det är naturliga känslor hos 

föräldrarna. Det är genom förälderns uppfostran som barnet formas och det är då naturligt att 

dessa känslor uppstår. Författarna anser dock att sjukvården i ett tidigt stadium ska påtala att 

det ligger utanför föräldrarnas ansvar att barnet blivit sjukt. Från sjukvårdens sida är det 

viktigt att visa en medvetenhet om dessa känslor för att undvika uttryck som kan tolkas som 

skuldbeläggning. Känslorna skuld och skam är obefogade och bidrar till att mycket kraft och 

ork tas från föräldern till irrelevanta känslor. Kraften som läggs på dessa känslor borde 

centreras till föräldrarna och deras roll som primär vårdare. Det är viktigt att från sjukvårdens 

sida stötta föräldrarna i att frångå dessa känslor för att undvika ohälsa hos föräldrarna. 

 

Föräldrarnas roll som primär vårdare innebär att de finns för sitt barn dygnet runt vilket kan 

vara krävande och påfrestande för föräldern. De åsidosätter sig själva och de saker som de 

mår bra av för att istället finnas där för sitt sjuka barn. Detta skapar påfrestningar som gör att 

föräldern upplever en social isolering. En informant uppger att hon känner att ett och ett halvt 

år av hennes liv tagits ifrån henne då hennes barn var som sjukast eftersom att hon varit med 

sitt barn konstant under denna tid. Att Anorexia nervosa är en tidskrävande sjukdom belyser 

samtliga informanter i denna studie, de berättar hur det kräver all deras uppmärksamhet och 

fokus 24 timmar om dygnet. Detta är en bidragande faktor till den sociala isoleringen som 

uppstår eftersom att de har svårt att bjuda hem folk eller att själva gå bort till vänner. Detta 

stämmer med tidigare forskning som menar att sjukdomen är tidskrävande i så stor 

utsträckning att det påverkar förälderns förmåga att underhålla relationer med närstående 

inom och utanför familjen (Highet et al., 2005). Synpunkter från omgivningen ger då uttryck 

som en krävande känsla hos föräldern. Detta framkommer även i Hillege et al. (2005) som 

belyser hur synpunkter från familjemedlemmar eller vänner ökar trycket på föräldrarna som 

kämpar med sitt barns sjukdom varje dag. I denna studies resultat visar det sig att föräldrar 

upplever en social isolering associerat till deras barns sjukdom. De berättar hur en orsak till 

den sociala isoleringen är bristen på förståelse från omgivningen. Brist på förståelse för 

sjukdomen visar sig även i Highet et al. (2005) som också beskriver hur resultatet av den 

bristande förståelsen gör att den primära vårdaren har svårt att dela bördan av vård med andra. 

Hillege et al. (2005) beskriver i sin artikel hur en effekt på familjemedlemmarna är att de 

känner sig som främlingar eftersom att de isolerar sig från vänner, anhöriga och sociala 

nätverk. Informanterna i Hillege studie beskriver hur de känner mycket rädsla i sjukdomen. 

Detta visar sig även i denna studie då föräldrarna berättar att de inte vågar lämna barnet utan 

att ha uppsikt med rädsla att något ska hända vilket påverkar det sociala livet. 

Föräldrar till denna studie berättar hur de känner att vänner och släktingar kommer med 

“goda” råd. Känslan som det leder till hos föräldrarna är hånliknande. De förstår att de menar 

väl men utfallet blir inte så. Vänner runtomkring vill väl och kommer med förslag på hur de 

kan hjälpa till, bland annat att de ska ta hand om det sjuka barnet en helg för att få det att äta. 
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Denna aspekt visar sig även i tidigare forskning där föräldrar känner att vänner och familj 

påpekar att det bara är att sätta sig ner och äta med barnet (Thomson et al., 2012). Föräldrarna 

känner att de inte upplever den stöttning som de önskar från familj och vänner. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som visar på hur föräldrar upplever att vänner och 

familj inte förstår problemet kring och med sjukdomen vilket resulterar i att social isolering 

uppstår (Hillege et al., 2005). 

 

De krav som föräldrar har som vårdare till det sjuka barnet i kombination med att få stöd har 

stor påverkan på det fysiska och psykiska välbefinnandet hos föräldern enligt Highet et. al. 

(2005). Samtliga informanter i denna studie påtalar sina egna upplevelser av stöd under sitt 

barns sjukdomstid som något viktigt och som hjälper dem att hantera den svåra situationen. 

En informant berättar att hennes son var det största stödet under barnets sjukdomstid vilket 

även stödjs av tidigare studier där informanterna menar att de har ett stort behov av stöd från 

vänner och familj (ibid.). Övriga informanter i denna studie uppger inte att det stöd de tagit 

emot kommer från familj eller vänner på grund av att de har brist på förståelse för sjukdomen 

och dess effekter. Även i tidigare studier förklarar informanterna att det är svårt att finna stöd 

i släktingar och vänner med tanke på den brist av förståelse som finns om sjukdomen och dess 

inverkan på föräldrarna och familjen (ibid.). Tre av informanterna i denna studie uppger att de 

från det största stödet från de anhöriggrupper som de medverkar i. Denna kontakt med andra 

som befinner sig i samma situation beskrivs som ovärderlig och inger en känsla av 

gemenskap.  Detta beskrivs även i Highet et al. där informanterna påtalar vikten av 

stödgrupper där man kan dela erfarenheter med andra personer som går igenom samma sak. 

Med tanke på att föräldrar upplever dessa anhöriggrupper som stödjande anser författarna till 

denna studie att mer resurser borde läggas på att hjälpa och stödja föräldrar under deras barns 

sjukdomstid. Kanske skulle man kunna ha anhöriggrupper på vårdavdelningar där föräldrar 

befinner sig i samma situation för att de ska må bättre och orka vara den vårdare de önskar till 

sitt barn. Alternativt ge information om och kontaktuppgifter till de anhöriggrupper som redan 

finns i närområdet. 

 

Föräldrarna i Hillege et al. (2005) identifierar de extra påfrestningar som drabbar familjen och 

familjelivet när ett barn drabbas av Anorexia nervosa. Detta är även något som informanterna 

till denna studie uppmärksammar. Fyra av fem informanter i denna studie uppger att 

relationen främst till det sjuka barnet blir försämrad under sjukdomsperioden. I Highet et al. 

(2005) beskriver föräldrarna hur sjukdomen tar över det sjuka barnet så mycket att de inte 

längre kan engagera sig i den relation de en gång hade. Detta visar sig även i denna studie då 

informanterna påtalar att det sjuka barnet stänger in sig allt mer ju längre sjukdomen 

fortskrider och i takt med att barnet går ner i vikt blir humöret allt sämre. En informant i 

denna studie uppger dock att relationen till barnet snarare blivit bättre efter sjukdomstiden än 

vad den varit före vilket även det beskrivs i Hillege et al. (2005). I denna artikel berättar 

föräldrar hur relationen till deras barn påverkas positivt då de upplever att sjukdomen binder 

dem samman. Författarna till denna studie antar att det är den unika situationen och de 

enskilda individerna i varje familj som påverkar hur utfallet av relation påverkas av barnets 

sjukdomstid. Hillege et al. menar att effekterna av en ätstörning både kan ena familjen och 

bidra till att familjen faller isär till grund för de sprickor som bildas i relationerna. Även i 
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Thomson et al. (2012) beskriver föräldrarna olika upplevelser av att sjukdomen drar familjen 

närmre varandra eller att den driver dem isär. I denna studie härleds den försämrade relationen 

till det sjuka barnet främst till de konflikter som uppkom framförallt kring matsituationen. En 

informant uppger att nästan allt blir till ett bråk. Även i Dallos och Denford (2008) beskrivs 

konflikter som vanligt förekommande men att familjemedlemmarna även har strategier för att 

undvika dessa konflikter. I denna studie beskriver informanterna hur de försöker undvika bråk 

till en viss grad. En informant uppger att hon säger till när hon anser att barnets beteende inte 

är tillåtet men att hon sedan viker undan för att hemsituationen ska bli lugnare. Detta kan även 

ses i Kyriacou, Easter och Tchanturia (2009) där informanterna uppger att de hela tiden går 

som på tårna för att kontrollera sina egna känslomässiga svar till personen som är sjuk i 

Anorexia nervosa. 

 

I denna studie framkommer det att föräldrar till barn med Anorexia nervosa har en känsla av 

att stå i konflikt mellan att finnas till hands hemma och att klara av sitt arbete. En informant 

beskriver att hennes krävande jobb ger energi och bidar med kraft som gör att hon orkar med 

den stressade hemsituationen. En annan informant beskriver det omvända, att hon önskar att 

hon hade kunnat sjukskriva sig för att få mer tid till sitt sjuka barn och en tredje informant 

upplever en lättnad över att hon ekonomiskt sätt hade möjlighet att säga upp sig för att kunna 

vara hemma hos sitt sjuka barn. Sammanfattningsvis i Hillege et al. (2005) framkommer det 

att sjukdomen har en ekonomisk aspekt som påverkar föräldrarna negativt. I Highet et al. 

(2005) framkommer det att föräldrar ser sin roll som primär vårdare som påfrestande och 

tidskrävande vilket även får dem att avsluta sin anställning för att kunna ta hand om sitt sjuka 

barn. Författarna till denna studie har uppmärksammat den ekonomiska aspekten och finner 

det irrelevant att föräldrar ska behöva oroa sig över ekonomin när deras barn har en allvarlig 

sjukdom. Det kan leda till ett onödigt stresspåslag som missgynnar såväl föräldern som 

relationen i familjerna vilket indirekt kan påverka hälsan hos det sjuka barnet. Återigen vill 

författarna påpeka vikten av individanpassad vård och sjukvårdens skyldighet till att se till 

varje familjs unika situation. Författarna till denna studie anser att sjukvården borde utöka 

samarbetet med andra samhällsinstanser för att hjälpa familjer att få en mer fungerande 

vardag med ett sjukt barn.  

 

Föräldrarna i denna studie upplever en stress och konstant oro kopplat till sin situation med ett 

barn som är sjukt i Anorexia nervosa vilket leder till psykisk ohälsa som till exempel 

sömnproblem. Enligt Hillege et al. (2005) och Whitney et al. (2005) är psykisk ohälsa hos 

föräldrar en effekt av ätstörningen. Att rollen som primär vårdare är tidskrävande är något 

som informanterna i denna studie genomgående berör. Ätstörningen påverkar alla delar av 

förälderns liv menar Highet et al. (2005). Eftersom att sjukdomen är så tidskrävande så ökar 

även den känslomässiga pressen hos föräldrarna vilket gör att de kommer till en punkt där de 

inte orkar mer (Hillege et al., 2005). Detta är något som författarna till denna studie även 

kommer fram till. En informant beskriver att hon inte orkade mer vilket leder till en känsla av 

maktlöshet och otillräcklighet. Kvarvarande katastroftankar beskriver en annan informant som 

följd av den stress som hon känt under sitt barns sjukdomstid. Hon berättar att hon numera 

inte har någon tröskel att ta av och att små saker kan leda till återkommande stresspåslag och 

katastroftankar. Detta kommer enligt Hillege et al. av att föräldrarna känner en avskildhet från 
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andra och att de inte kan dela bördan av att ha ett sjukt barn med andra vilket resulterar i att 

deras egna resurser förbrukas. Författarna till denna studie anser att föräldrarnas ohälsa i 

denna situation är ett problem som borde vara prioriterat från sjukvårdens sida. Författarna 

uppmärksammar i denna studie att de aspekter som det innefattar att ha ett sjukt barn bidrar 

till ohälsa hos föräldern. Föräldern spelar en central roll men avskiljs från sitt barn från 

sjukvårdens sida. Det borde vara av relevans att se till dessa föräldrar för att motverka den 

ohälsa som blir ett faktum om hjälp och stöd uteblir. Genomsyrande för denna studie är att 

hjälp, stöd och information är faktorer som bidrar till ett minskat lidande och ökat 

välbefinnande hos föräldern. 

 

Baserat på denna studies resultat och diskussion anser författarna att fortsatt forskning inom 

detta område är relevant. För att få en bild av föräldrars samlade upplevelser av detta ämne 

bör en större forskning med kvinnliga och manliga informanter bedrivas. Författarna anser att 

det är viktigt med utökad forskning inom föräldrars upplevelse av att ha ett sjukt barn i 

Anorexia nervosa för att sjukvårdspersonal ska få en ökad förståelse för vad föräldrar känner 

och upplever i denna situation. Ökad förståelse gör att sjukvårdpersonalen på bästa sätt kan 

stödja och hjälpa föräldrarna i deras situation för att motverka ohälsa. 

 
Slutsats 

Studiens resultat visar på olika aspekter som föräldrar upplever av att leva med ett barn som 

drabbats av Anorexia nervosa. Av resultatet framkommer variationer som visar på att 

föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med Anorexia nervosa är en komplex situation 

då de upplever att de inte får hjälp från vården trots att de är i stort behov av det. Föräldrarna 

upplever att informationen från vården är bristfällig och stödet otillräckligt vilket leder till att 

stor börda läggs på föräldrarna som sitt barns primära vårdare. Studiens resultat 

överensstämmer med tidigare forskning att föräldrar upplever känslor som skuld och skam 

och en känsla av ensamhet kopplat till social isolering. Känslor av maktlöshet, ensamhet och 

skuld i kombination av uteblivet stöd till föräldrarna visar sig såväl i denna studie som 

tidigare forskning bidrar till ohälsa hos föräldrarna. Författarna anser därför att det är viktigt 

att som sjukvårdspersonal se till föräldrarna för att motverka deras ohälsa som är kopplat till 

den stress det innebär att ha ett barn som är sjukt i Anorexia nervosa. Som sjukvårdpersonal 

kan vi visa dessa föräldrar att vi finns där för dem genom stöd och hjälp för att de ska känna 

sig involverade i sitt barn vård och motverka känslan av att stå ensam bredvid.  
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Rådgivande yttrande över studien: ”Att stå ensam bredvid – en intervjustudie om 

föräldrars upplevelser då deras barn drabbats av anorexia nervosa” (Dnr EPK 179-2013)  
 

Etikkommittén Sydost har tagit del av det planerade projektet, och anser att det är intressant, men 

reser väsentliga etiska problem. Den avvägning som måste göras är om nyttan med att det 

genomförs överväger de risker som det medför.  

 

Den nytta som nämns i planen är att kunskapen behöver öka inom vården om vilket stöd och hjälp 

föräldrar upplever att de behöver när deras barn insjuknar i och behandlas för anorexia nervosa. 

Vi betvivlar inte att det är så, men vilket kunskapsbidrag kan ett examensarbete på kandidatnivå 

verkligen ge? Vi är mycket osäkra på om det kan vara så stort att risken – för informanterna – 

uppvägs.  

 

En risk som vi ser, är att inklusionskriteriet ”icke akut fas” i praktiken är vagt och svårt att avgöra. 

Vem gör bedömningen? – Vi menar, att det kräver en djup insikt i problemet och olika 

människors sätt att hantera kriser, och att det inte är något man riktigt kan vänta sig att studenter 

har ens i slutet av sin grundutbildning. Detta måste alltså diskuteras grundligt med handledaren, 

som har ansvaret för studien.  

 

Det är utmärkt att en kurator vidtalats som back-up om intervjun leder till obehag för 

informanterna, men vår tveksamhet kvarstår trots det.  

 

Vårt första råd är alltså att överväga om inte samma kunskap kan nås genom att göra en översikt 

av nationell och internationell forskning inom området, samt en analys av självbiografiska 

berättelser och/eller publicerade intervjuer med föräldrar till barn med anorexi.  

 

Våra andra råd – om ni trots allt finner att undersökningen kan bygga på intervjuer – är att 

begränsa urvalet till föräldrar med lång distans till sjukdomsfasen och ett lyckligt utfall, och att 

förutskicka att intervjuerna måste bli längre än 30-40 minuter om man verkligen ska få del av 

upplevelser i livsvärlden. Informationsbrevet bör  
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inledas med en fråga om man vill delta i en undersökning om…. Det är informanterna som avgör 

om ni kan spela in intervjuerna, och det bör man uttrycka med att detta görs ”om Du tillåter”. Ni 

behöver inte notera namn etc. på några data – det kan alltså vara anonymt redan från början. Och 

samtycke måste inte vara skriftligt, det räcker med att ni får det muntligt i och med att ni kommer 

överens om intervjun. Men att man har informerat ordentligt om studien och att informanterna har 

haft tillfälle att ställa frågor om sin medverkan ska dokumenteras (t.ex. som en fältanteckning). 

Och kontaktuppgifter till handledaren ska finnas på informationsbrevet.  

 

 

Växjö 2013-11-06  

 

Etikkommittén Sydost  

 

 

Ingeborg Moqvist-Lindberg  
Ordf. 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”X har ju varit, 

jag tror inte att X 

hade levt idag om 

det inte varit för 

oss och man 

glömmer det från 

psykiatrins sida att 

hon är beroende 

av oss, vi är 

beroende av att 

veta att vi gör rätt 

för att kunna 

stötta henne på 

bästa sätt men 

ändå så ser man 

oss som isolerade 

enheter som inte 

behöver veta 

någonting och så 

är det ju inte” 

X hade inte levt 

idag utan oss. 

Sjukvården 

glömmer att X är 

beroende av oss. 

Föräldrarna måste 

veta vad de ska 

göra för att kunna 

hjälpa. 

X´s liv är 

beroende av oss. 

Föräldrar måste 

veta hur de ska 

hjälpa. 

Föräldrar är 

primära vårdare 

som behöver 

kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrars 

betydelse 

”Sjukvården 

lägger mycket 

stort ansvar på 

föräldern och det 

är väldigt svårt för 

en förälder att 

bryta ett 

destruktivt 

beteende hos ett 

barn” 

Sjukvården lägger 

stort ansvar på 

föräldrar som har 

svårt att bryta 

destruktivt 

beteende hos barn. 

Stort ansvar på 

föräldern att 

själva bryta 

beteendet. 

Ansvar hos 

föräldern 

”Han berättade 

att X inte hade 

någon diagnos och 

då var det inget 

för sjukvården. Så 

det som var mitt 

halmstrå att nu 

ska vi äntligen få 

hjälp efter en 

mycket tuff period 

med mycket jobbig 

situation hemma 

med mycket bråk – 

det var verkligen 

katastrofläge 

hemma!” 

X hade ingen 

diagnos och vi 

fick ingen hjälp 

trots katastrofläge 

hemma. 

Ingen hjälp trots 

katastrofläge 

Att inte få 

hjälp/bli betrodd 

Sjukvårdens 

betydelse 
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”Och sen när hon 

kom in på 

ätstörningsenheten 

så var jag 

överlycklig. Då 

tänkte jag att nu 

finns det en 

chans” 

 

Inskrivning på 

ätstörningsenheten 

gjorde att jag 

kände att det finns 

en chans. 

Inskrivning gav 

en chans att bli 

frisk. 

Hopp 

”Barnens pappa 

kontaktar läkaren 

för att be honom 

kontakta oss när 

hon blir utskriven 

och han säger att 

”det kan jag inte 

göra för att hon är 

myndig”, hon har 

inte gett mig 

medgivande att 

hålla er 

informerade”. Det 

slutar med att han 

blir galen på den 

här läkaren och 

han tvingar, han 

får läkaren att 

lova att han sa 

höra av sig när 

han skriver ut X.  

Vilket han inte 

gör. Så en vecka 

senare får jag ett 

samtal från X att 

hon är utskriven” 

Pappan kontaktar 

läkaren för att be 

sjukvården 

kontakta dem vid 

utskrivning. De 

lovar men ringer 

aldrig. 

Brutit ett löfte Brist på 

förtroende för 

vården 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sjukvårdens 

betydelse ”Det hade känts 

mycket bättre om 

man hade haft 

sjukvården med 

sig på ett annat 

sätt som.. ja som 

hade kunnat ge en 

lite styrka och 

energi och 

vägledning och nu 

fick jag ju komma 

fram till saker helt 

själv vilket är helt 

onödigt för det 

finns ju kunskap, 

det är jäkligt 

frustrerande” 

Sjukvården 

behöver stötta 

föräldrar och 

delge sin kunskap. 

Stöttning och 

kunskap 

Vikten av 

information 
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”Vad har jag gjort 

för fel, vad har jag 

gjort X? Är det 

mitt fel, är det vårt 

fel, är det något 

trauma som gjort 

att hon blivit 

såhär? Varför har 

jag inte sett det 

tidigare, varför 

har jag inte sett att 

hon mår dåligt? 

Mycket sådana 

tankar. De 

försvinner, de har 

försvunnit. Det är 

inte på det viset att 

det är någons fel. 

Hade jag vetat 

varför hon fått det 

hade jag fått 

nobelpriset 

antagligen. Så 

enkelt är det 

liksom inte” 

Vems är felet att 

hon utvecklat 

ätstörningar? Är 

det mitt fel? 

Att skuldbelägga 

sig själv. 

Skuld och skam Föräldrars 

upplevelse av 

känslor under sitt 

barns 

sjukdomstid 

”Och sen när man 

inte vet om de ska 

bli friska, det är ju 

lite det som är 

ångesten som man 

bär som vuxen 

liksom att inte veta 

– kommer hon att 

bli frisk igen 

liksom eller dör 

hon, för att vi 

liksom inte kan få 

henne ur detta? 

[snyftar] men… 

äh, usch ja” 

När man inte vet 

om de ska bli 

friska. Kommer 

hon bli frisk eller 

dör hon? 

Kommer hon att 

bli frisk? 

Oro/ovisshet 

”Då känner man 

ju jättemaktlöshet 

att man liksom, 

man har inte 

kunskap, man vet 

inte hur man ska 

göra för att få 

dem… Alltså man 

skulle ju nästan 

vilja skicka iväg 

dem på operation 

eller tablett 

[knäpper med  

Då känner man 

maktlöshet, man 

vet inte vad man 

ska göra för dem. 

Man försöker 

göra allt men 

man kan inte 

göra någonting. 

Att inte veta vad 

man ska göra. 
Maktlöshet 
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fingrarna] så blir 

de friska igen. 

Man känner, man 

försöker göra allt 

vad man kan men 

man kan inte 

göra någonting” 

    

”Det är ju 

tillräckligt 

ensamt ändå, 

man kan ju inte 

prata med någon 

om det som inte 

vet vad man går 

igenom för de 

tycker att det är 

jättekonstigt” 

Man är ensam 

och kan inte prata 

med någon – de 

tycker bara det är 

konstigt 

Ingen förstår och 

man är ensam 
Ensamhet 

”Det var 

jättejobbigt. För 

det första var jag 

helt övertygad om 

att hon hatade 

mig, att våran 

relation var 

förstörd för all 

framtid. För hon 

var verkligen 

urjäklig och det 

var på mig hon 

tog ut allt. Det 

var hemma hos 

mig som hon 

spelade ut hela 

sitt register vilket 

gjorde att det 

blev en jobbig 

situation” 

Jag var helt 

övertygad om att 

hon hatade mig, 

att vår relation 

var förstörd. Hon 

var verkligen 

urjäklig och 

spelade ut hela 

sitt register 

hemma hos mig. 

Övertygad om att 

hon hatade mig, 

att relationen var 

förstörd. Hon 

spelade ut hela 

sitt register. 

Relationen och 

konflikter 

 

Sjukdomens 

påverkan på 

föräldrarnas liv 

”Det tog liksom 

hela ens social liv 

ifrån en kan man 

säga. Det var, var 

man bort någon 

gång, alltså man 

vill ju ändå har 

det lite 

normaliserat, om 

man var borta 

någon gång så 

satt man ju på 

nålar, man kunde 

inte koppla av, 

det går ju inte. 

Man hade ju i  

Det tog hela ens 

social liv ifrån en. 

När man var 

borta någon gång 

så satt man som 

på nålar och 

undrade – vad gör 

hon? 

Det tog hela ens 

sociala liv ifrån 

en. 

Social isolering 
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huvudet- vad gör 

hon?” 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sjukdomens 

påverkan på 

föräldrarnas liv 

”Det finns många 

gånger som jag 

har tänkt att jag 

kan inte ens 

sjukskriva mig för 

om jag lägger mig 

ner så vet jag inte 

om jag kommer 

orka stiga upp 

igen. Den känslan 

av liksom om jag 

kopplar av från 

vanlig vardag och 

tillåter mig att bli 

sjukskriven så 

kommer jag aldrig 

att komma tillbaka 

igen, den känslan 

har varit stark 

många gånger. Så 

jag har ju inte 

vågat luta mig 

tillbaka för då är 

jag rädd att jag 

inte får upp 

styrfarten igen” 

Jag har tänkt att 

jag kan inte 

sjukskriva mig 

för då vet jag inte 

om jag kommer 

tillbaka, om jag 

kopplar av från 

vanlig vardag 

kommer jag 

kanske aldrig 

komma tillbaka. 

Att inte våga 

sjukskriva sig av 

rädsla för att inte 

kunna komma 

tillbaka. 

Arbete 

”Alltså det, jag vet 

inte hur man ska 

säga, det blir 

känslor att man 

inte vill mer, man 

vill försvinna. 

Kanske inte ta sitt 

liv på det sättet 

men på något vis – 

varför har jag 

fötts? Man kan få, 

även om det är 

korta stunder så 

kan man få en 

sådan känsla” 

Det blir känslor 

av att man inte 

vill mer, man vill 

försvinna. 

Att inte vilja mer, 

att vilja försvinna. 

Ohälsa hos 

föräldrar 

”Sen gick jag på 

anhöriggrupp där 

jag kände att åh 

här finns ju andra 

människor som 

har det precis 

likadant” 

Jag gick på 

anhöriggrupp och 

där fanns andra 

som hade det 

precis likadant. 

I anhöriggruppen 

fanns andra som 

hade det likadant. 

Stöd hos 

anhöriggrupper/ 

andra i samma 

situation 

Upplevelse 

av stöd 
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”Sen har jag ju 

lärt känna 

anhöriga i samma 

situation. Så jag 

har byggt ett 

nätverk runt mig 

där vi kan stötta 

varandra” 

Jag har lärt känna 

anhöriga i samma 

situation. Vi kan 

stötta varandra. 

Lärt känna 

anhöriga i samma 

situation. 

Stöd hos 

anhöriggrupper/ 

andra i samma 

situation 

Upplevelse av 

stöd 
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INFORMATIONSBREV 

 

Härmed tillfrågas Du om att delta i en studie om föräldrars upplevelse då deras barn drabbats 

av Anorexia Nervosa.  

Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen 

ingår det att skriva en kandidatuppsats och vi har valt att fördjupa oss i föräldrars upplevelser 

då deras barn har drabbats av anorexia. Vi anser det viktigt att se till helheten i vården kring 

patienter och anhöriga spelar där en central roll. Genom ökad kunskap av föräldrars 

upplevelser av valt ämne kan både vården av patienten och mötet mellan sjuksköterska och 

anhöriga förbättras. 

Studien kommer ske i form av intervjuer där vi har för avsikt att intervjua föräldrar som lever 

eller tidigare levt tillsammans med ett barn sjuk i anorexia nervosa. Intervjuerna kommer 

uppskattningsvis att vara 30 minuter eller längre. Intervjuerna kommer att spelas in om Du 

tillåter och därefter kommer de att ordagrant skrivas ner. Materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt d.v.s. att allt material kommer att avidentifieras och enbart hanteras av 

forskningsansvariga. Materialet från intervjuerna kommer att förstöras efter godkänd uppsats. 

 

 

 

Projektets titel:  

Att stå ensam bredvid – en intervjustudie 

om föräldrars upplevelser när deras barn 

har drabbats av anorexia nervosa. 

 

 

Kontaktinformation: 

Studerar vid Linnéuniversitetet Växjö, 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 

Universitetsplatsen 1 352 52 Växjö, Tfn 

0772-288000. 

 

Handledare: 

Maria Qvistgaard  

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Linneuniversitetet  

073 622 68 54 

maria.qvistgaard@lnu.se 

 

 

Studieansvariga: 

Anna Bennesved 

073 81 68 709 

ab222nh@student.lnu.se 

 

Emelie Ernstsson 

070 520 53 69 

ee222ey@student.lnu.se 

 

 

 

Utbildning: 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 p 

 

Nivå: 

Grundläggande nivå 

mailto:maria.qvistgaard@lnu.se
mailto:ab222nh@student.lnu.se
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Det är helt frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att ange orsak. Du får själv bestämma var du vill att intervjuerna ska ske och vilken tid som 

passar dig. Det finns möjlighet att studenterna ordnar en plats där intervjun kan hållas.  

Intervjustudien kommer att utmynna i en kandidatuppsats som Du om du önskar får ett 

exemplar av.  

Härmed tillfrågas Du om deltagande i studien. Finner Du intresse för att delta i studien 

kontakta då oss genom telefon eller mail. 

Ring eller maila oss gärna om du har några frågor eller andra funderingar. 

 

Med vänlig hälsning,  

Anna Bennesved och Emelie Ernstsson. 
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SAMTYCKE 

 

Projektets titel:  

Att stå ensam bredvid – en intervjustudie om 

föräldrars upplevelser när deras barn har 

drabbats av anorexia nervosa. 

 

 

Kontaktinformation: 

Studerar vid Linnéuniversitetet Växjö 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Universitetsplatsen 1 352 52 Växjö 

Tfn 0772-288000 

 

 

 

 

Studieansvariga: 

Anna Bennesved 

073 81 68 709 

ab222nh@student.lnu.se 

 

Emelie Ernstsson 

070 520 53 69 

ee222ey@student.lnu.se 

 

 

Utbildning: 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 p 

 

Nivå: Grundläggande nivå 

 

 

 

 

Jag har informerats muntligt och skriftligt om studien och tagit del av bifogad skriftlig 

information. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag 

när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

 

Datum:……………………………………………………….. 

 

 

Underskrift:………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande:…………………………………………. 
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Intervjuguide 

 

1. Kan du med egna ord beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som 

drabbats av Anorexia nervosa? 

 


