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Abstrakt 
Bakgrund: Anorexia Nervosa är en sjukdom som drabbar främst unga kvinnor och som 
har livshotande effekter på kroppens viktiga organ.  
Syfte: Syftet med studien var att undersöka föräldrars erfarenheter av att leva med ett 
barn som drabbats av Anorexia Nervosa.  
Metod: Litteraturstudien baserades på nio kvalitativa artiklar. Analysen gjordes med 
hjälp av en innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2013).  
Resultat: Fem subkategorier togs fram och utifrån dessa tolkades två huvudkategorier 
fram. De huvudkategorier som togs fram var: Påverkan på familjen och erfarenhet av 
stöd och information. Många föräldrar upplevde att relationerna i familjen påverkades 
negativt. Känslor som tvivel, skuld och rädsla kännetecknades hos föräldrarna i 
samband med sjukdomen.  
Slutsats: Många föräldrar upplevde barnets sjukdom som något negativt eftersom den 
påverkade familjens relationer. Sjukdomen skapade känslor så som rädsla, oro och 
skuld samt bidrog till att många utav mödrarna fick en reducerad självbild angående sin 
modersroll. Många föräldrar upplevde att stöd och information från vårdpersonal var 
nödvändigt för att lättare kunna hantera situationen. Därför är det av vikt att 
sjuksköterskan uppmärksammar och tillgodoser föräldrarnas behov genom att bidra med 
stöd och information. För att kunna ge en så god vård som möjligt är det därför 
fördelaktigt att sjuksköterskan får en djupare förståelse och kunskap gällande föräldrars 
erfarenheter av att leva med ett barn som drabbats av AN. 
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1 Inledning 
Intresset för sjukdomen Anorexia Nervosa uppkom under vår verksamhetsförlagda 

utbildning inom psykiatrin, där vi mötte föräldrar som levde med ett barn som drabbats 

av sjukdomen. Det var tydligt att alla i patientens närhet påverkades av sjukdomen på 

något sätt. Wright, Watson och Bell (2002) skriver att det är viktigt att se familjen som 

en helhet eftersom alla familjemedlemmar påverkar varandra. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning fick vi uppfattningen av att föräldrarna inte fick så 

mycket hjälp och stöd utan att fokus låg på patienten. Författarna skulle därför vilja 

undersöka närmare hur föräldrar erfar att leva med ett barn som drabbats av AN och hur 

vårdprofessionerna kan bemöta föräldrarna på bästa sätt.  

 

2  Bakgrund 
2.1 Anorexia Nervosa 
Anorexia Nervosa kan beskrivas som självsvält och utvecklas vanligtvis under tonåren, 

främst hos unga kvinnor. Det börjar oftast med en oskyldig bantning som sedan 

utvecklas till en fixering av minskat födointag. En stark strävan efter viktnedgång samt 

en skev kroppsuppfattning är vanliga kännetecken hos personer som drabbats av AN. 

Personer med AN försöker ofta dölja sitt beteende genom att exempelvis väga sig i 

smyg och ljuga om intag av föda. Det är inte ovanligt att personer med AN använder sig 

av laxermedel och frivillig framkallning av kräkningar för att nå sin målvikt 

(Allgulander, 2014). AN identifieras utifrån Body Mass Index (BMI), som ska vara på 

ett värde under 17,5. För att räknas som ”normalviktig” ska en människa ha ett BMI 

mellan 18,5-24,9 (Ottosson, 2009). För att diagnosen AN skall kunna ställas enligt 

DSM-IV ska patienten förutom det låga BMI värdet även känna en stark rädsla för att 

öka i vikt, ha störd självkänsla och kroppsuppfattning samt att menstruationen upphör 

(Ghaderi & Parling, 2007).  

 

2.2 Symtom 
AN har både psykisk och fysisk påverkan på den människa som drabbas. Psykiska 

symtom kan visa sig i form av nedstämdhet, minskad sexlust, ångest, irritabilitet och 

isolering (Allgulander, 2014). AN bidrar till att personen tappar intresse för omvärlden 

och därmed reducerar sitt sociala nätverk (Fairburn & Harrison, 2003). Fysiska symtom 

kan vara att längdtillväxten hämmas, förstoppning. Hos kvinnor kan menstruationen 
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upphöra och hos män kan testiklarna skrumpna (Allgulander, 2014). På grund av 

upprepade kräkningar kan även inflammation i matstrupen uppstå vilket kan leda till att 

matstrupen skadas. En annan vanlig komplikation vid upprepade kräkningar är dålig 

munstatus på grund av upprepade syreattacker mot tänderna. Överdriven förbrukning av 

laxermedel kan ge upphov till blödningar från tarmsystemet. En annan allvarlig 

komplikation av just kräkningar och användning av laxermedel är njursvikt (Ghaderi & 

Parling, 2007). Andra symtom kan vara frusenhet, perifer cyanos och trötthet (Af 

Sandeberg et al., 2005). AN kan ge endokrin påverkan genom att sköldkörtel- och 

könshormonerna rubbas (Allgulander, 2014). AN kan även ge benskörhet eftersom 

bentätheten påverkas negativt, även musklerna blir svagare på grund av det låga 

näringsintaget (Ghaderi & Parling, 2007). AN kan också leda till akut hjärtstopp på 

grund av att kaliumhalterna i hjärtat sjunker vid AN (Allgulander, 2014). 

 
2.3 Anorexia Nervosa i interaktion med familjen 
Benzein, Hagberg och Saveman, (2009) beskriver att familjen kan ses som ett socialt 

nätverk innehållande de relationer som finns mellan familjemedlemmarna. Dessa 

relationer kan ha olika intensitet och varierande betydelse beroende på vilken situation 

familjen befinner sig i. Om en familjemedlem drabbas av sjukdom påverkas även den 

övriga familjen på det sätt att familjens struktur och funktion störs och de måste därför 

hitta nya sätt att hantera vardagslivet (a.a). Sarajärvi, Haapamäki och Paavalainen, 

(2006) beskriver att föräldrar som lever med ett barn som drabbats av sjukdom upplever 

psykiska besvär såsom sömnproblem, reducerad aptit och sorg. De beskriver också att 

föräldrar till ett sjukt barn ofta upplever skuldkänslor, hopplöshet och rädsla (a.a). När 

AN drabbar ett barn drabbas ofta både barnet och föräldrarna av skuldkänslor, dessa 

skuldkänslor kan bidra till att relationen mellan barnet och föräldrarna försämras. Barnet 

drabbas av skuldkänslor på grund av det lidande han/hon utsätter sina närstående för. 

Barnets skuldkänslor anses även leda till att sjukdomens symtom förvärras och därmed 

får AN större utrymme (Gustafsson, 2002).  

 
2.4 Uppkomst 
Oftast är det flera olika orsaker som spelar samman och resulterar i att en person 

drabbas av AN. Sjukdomen kan ses som det enda sättet att protestera i en familj där 

svåra känslor som till exempel sorg och ilska inte är accepterat (Blume & Sigling, 

2008). Enligt Af Sandeberg et al. (2005) är ätstörningar vanligare i familjer där det 
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förekommit alkoholmissbruk, övervikt eller depression hos föräldrarna. 

Familjeseparationer sägs också kunna utlösa att AN utvecklas hos en familjemedlem. 

Enligt Serpell, Treasure, Teasdale och Sullivan (1999) upplever många patienter att 

sjukdomen AN ger dem trygghet och en känsla av kontroll. Af Sandeberg et al.(2005) 

menar också att samhällsförhållanden har ändrats på det vis att familjer inte äter 

tillsammans lika ofta som förr.  

 

2.5 Behandling 
När en individ drabbas av sjukdom får familjen och andra sociala relationer en särskild 

betydelse för behandlingen eftersom de ofta kan påverka individens upplevelse av sin 

sjukdom och rörelse till hälsa (Benzein et al. 2009). Wallin (2002) menar även att 

föräldrarna är en stark resurs för en ung patient som drabbats av AN, och att utan 

föräldrarnas stöd är det svårare för barnet att bli frisk (a.a). I familjer där det finns ett 

barn som drabbats av AN är det vanligtvis barnet som har kontroll över matsituationen. 

Därför är det av vikt att involvera föräldrarna i barnets behandling, för att stötta 

föräldrarna att få tillbaka självförtroende och sin auktoritet som förälder. En stor del av 

behandlingen går ut på att informera både barnet och föräldrarna om risker vid fortsatt 

utveckling av sjukdomen. Därefter är det positivt om sjukvårdspersonalen tillsammans 

med föräldrarna beslutar om framtida måltider, så som kaloriintag och önskad 

viktökning (Af Sandeberg et al., 2005). Föräldrar som hjälper och vårdar en sjuk 

familjemedlem kan uppleva det som en stor belastning, därmed är det av vikt att 

sjuksköterskan erbjuder hälsostödjande familjesamtal (Benzein et al. 2009). Sarajärvi et 

al. (2006) menar att föräldrar till ett barn som drabbats av sjukdom upplever det som ett 

stöd när vårdpersonalen lyssnar, är närvarande och har en positiv attityd. Ewertzon, Lützen, 

Svensson och Andersson (2010) beskriver att föräldrar i vissa fall kan uppleva att de blir 

exkluderade från barnets vård vilket bidrar till en känsla av maktlöshet och utanförskap i 

samband med vårdkontakten. 

 

2.5 Teoretisk referensram 
2.5.1 Familjefokuserad omvårdnad 
Familjefokuserad omvårdnad har sin grund i systemteorin. Inom systemteorin är det 

viktigt att se helheten före delarna, eftersom helheten är större än summan av delarna. 

Systemteorin menar att allt hänger ihop och att alla delar samspelar vid rörelse. Ett 

system kan till exempel utgöras av en familj och när en familjemedlem drabbas av 
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sjukdom påverkas hela familjen (Wright, Watson & Bell, 2002). Litteraturstudien utgår 

från subsystemet föräldrar. 

 
Wright et al. (2002) skriver att en familj består av individer som känner en samhörighet 

till varandra och på ett ömsesidigt plan känner engagemang för varandras liv. De 

beskriver att en familj kännetecknas av en långvarig relation där man bryr sig om 

varandra. Det är viktigt att som sjuksköterska ha i åtanke att en familj inte behöver ha 

blodsband till varandra. En familj består av de individer som anser sig tillhöra den (a.a). 

 
Inga individer upplever ohälsa och sjukdom på samma sätt. Detta leder till att sjukdom 

upplevs på varierande sätt i olika familjer. Alla familjemedlemmar är experter på hur de 

själva upplever ohälsan i familjen. Hur en familj upplever sjukdom beror på vad 

familjemedlemmarna har för föreställningar om den specifika sjukdomen och på ohälsa 

i sig. Alla familjer har också olika föreställningar om hur familjemedlemmarna bör 

agera när ohälsa drabbar familjen. Sjuksköterskor måste därför vara medvetna om att 

alla familjer som drabbas av en sjukdom föredrar olika sätt att hanterar detta på. 

Sjuksköterskan kan dock fungera som en hjälp i deras process att möta och hantera 

sjukdomen genom att bidra med kunskap (Wright et al. 2002). 

 

Sjuksköterskan har både professionella och personliga föreställningar gällande både 

ohälsa och sjukdom. Dessa föreställningar kan påverka hur sjuksköterskan bemöter och 

vårdar familjer. Därför är det viktigt att sjuksköterskan förbiser sina personliga 

föreställningar i mötet med familjen. Sjuksköterskan bör inta en icke-hierarkisk roll, det 

vill säga inte inta en överlägsen position utan lyssna till hela familjens åsikter. 

Sjuksköterskan bör också ha en neutraliserad attityd till familjen och inte välja en 

familjemedlems parti före någon annan i familjen. Det är viktigt att ge beröm till 

familjen, eftersom det visar att de är förstådda och hörda utav sjuksköterskan. Detta kan 

leda till att familjemedlemmarna blir tryggare och därmed vågar framföra sina tankar 

och synpunkter. Det kan också leda till att familjemedlemmarna blir mer mottagliga för 

den hjälp som erbjuds. Beröm kan även leda till att negativa föreställningar som 

individen har om sig själv utmanas och istället synliggörs en annan bild av dessa 

föreställningar. Föreställningar innebär hur vi ser på vår omvärld och hur vi uppfattar 

den (Wright et al. 2002).  
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3 Problemformulering 
AN är en vanligt förekommande sjukdom hos tonårsflickor (Ottosson, 2009) Därmed är 

det stor sannolikhet att vi som sjuksköterskor någon gång träffar på en patient som 

drabbats av AN och även dennes föräldrar. Eftersom AN vanligtvis debuterar i tonåren 

bor de ofta hemma hos sina föräldrar, därmed kan sjukdomen även påverka föräldrarna. 

Om inte föräldrarnas erfarenheter lyfts fram kan det innebära att vi som sjuksköterskor 

inte uppmärksammar föräldrarnas behov och inte ser familjen som en helhet. Genom att 

undersöka föräldrarnas erfarenheter av att leva med ett barn som drabbats av AN kan 

det leda till att vi som sjuksköterskor får en djupare förståelse för föräldrarnas behov 

och därmed tillgodose dessa för att kunna bemöta föräldrarna på ett bättre sätt.  

 

4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som 

drabbats av Anorexia Nervosa.  

 

5 Metod 
I detta arbete använde författarna sig av en systematisk litteraturstudie som metod. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är en systematisk litteraturstudie användbar när 

data ska samlas från empiriska studier. Systematiskt sökte, granskade och 

sammanställde författarna relevanta artiklar för det valda problemområdet.  

 
5.1 Sökningsförfarande och urval 
I sökningen användes databaserna PubMed, Cinahl och PsychInfo, vilka Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver som relevanta databaser för omvårdnadsforskning. 

Inledningsvis gjordes en provsökning för att säkerställa att det fanns tillräckligt med 

artiklar om AN för att kunna göra en litteraturstudie. Sökorden valdes sedan ut efter de 

nyckelbegrepp vi fann i vårt syfte. Sökorden som användes var anorexia nervosa, 

family, life change events, life experiences, parents och parent-child relations. 

Kristensson (2014) menar att det är en fördel att söka med hjälp av nyckelbegrepp som 

finns i syftet eftersom det underlättar för att hitta relevanta vetenskapliga publikationer 

som passar till studien. Beroende på vilken databas sökningen gjordes i användes 

MeSH, Cinahl Headings och Thesaurus för att få fram bra sökord. Kristensson (2014) 

skriver att MeSH är ett bra verktyg för att få ett specifikt sökningsresultat. Booleska 
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sökoperatoren AND användes och det är enligt Kristensson (2014) fördelaktigt om man 

vill kombinera sökorden med varandra.  

 

För att få så aktuell forskning som möjligt gjordes en avgränsning att artiklarna skulle 

vara publicerade tidigast år 2004 och peer-reviewed samt att de skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska. Författarna har valt att inte göra en begränsning gällande åldern 

på barnet som drabbats av AN, utan valt att inkludera föräldrar som har barn i alla åldrar 

för att få ett så brett perspektiv som möjligt. I PubMed kontrollerades de valda 

artiklarna i Ulrichs Web, för att se så att de var publicerade i en vetenskaplig tidsskrift. I 

de sökningskombinationer som författarna genomförde lästes alla titlar igenom 

gemensamt och detta gjordes i samtliga databaser. Därefter lästes abstrakten individuellt 

av författarna på de artiklar vars titlar verkade passa in på studiens syfte. Sedan 

diskuterade författarna om abstrakten hade anknytning till litteraturstudiens syfte. De 

artiklar som inte hade ett relevant innehåll utifrån abstraktet valdes bort. De utvalda 

artiklarna lästes sedan individuellt i fulltext och diskuterades efteråt där författarna 

avgjorde om de hade en relevans till litteraturstudiens syfte och som sedan ledde fram 

till konsensus. 

 

5.2 Kvalitetsgranskning 
Nio artiklar granskades med hjälp av en modifierad version av Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) granskningsmall för kvalitativa studier. Artiklarna granskades av 

författarna var för sig, sedan jämfördes granskningarna för att se om konsensus kunde 

skapas. Alla artiklarna som granskades var kvalitativa eftersom inga kvantitativa artiklar 

ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte. Det bestämdes att alla nio artiklarna hade 

tillräckligt hög kvalité för att användas i studien. Av de nio artiklarna som granskades 

hade sju stycken hög kvalité och två var medel i kvalité på grund av att syftet var 

otydligt. Granskningsmallen modifierades på det sätt att de öppna frågorna uteslöts. Ett 

poängsystem användes där svaret ”ja” gav ett poäng och svaren ”nej” och ”vet inte” gav 

noll poäng. De poängnivåerna som användes var att 0-4 poäng gav låg kvalité, 5-9 

poäng gav medel kvalité och 10-14 poäng gav hög kvalité. Sedan bestämde författarna 

kvalitetsnivån med ett helhetsperspektiv av artiklarna, och poängsystemet användes 

mest som en vägledning.  
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5.3 Analysmetod 
Artiklarnas resultat analyserades med hjälp av en modifierad innehållsanalys av 

Forsberg och Wengström (2013). Författarna valde att använda sig av kategorier och 

inte tolka vidare till teman. Forsberg och Wengström (2013) använder sig inte av 

subkategorier, men eftersom författarna valde att inte tolka fram teman så ansågs det 

mer logiskt att använda sig av subkategorier och huvudkategorier. Första steget i 

analysen var att materialet lästes upprepade gånger för att få en tydlig helhetsbild av 

artiklarnas innehåll. Artiklarna lästes individuellt och författarna markerade utsagor som 

ansågs passa till studiens syfte. Sedan jämfördes och diskuterades utsagorna gemensamt 

så att konsensus kunde uppnås. Utsagorna som valdes ut översattes till svenska för att få 

en mer logisk övergång till koderna. Utsagorna diskuterades gemensamt för att få fram 

passande koder. Utsagorna och koderna skrevs sedan upp på pappersark för att lättare 

kunna placera in dem i olika subkategorier och huvudkategorier. Fem subkategorier 

framkom. Subkategorierna diskuterades och sattes sedan ihop till fyra olika 

huvudkategorier. Författarna upplevde dock att tre av huvudkategorierna kunde 

integreras till en huvudkategori. Därmed resulterade analysen i två huvudkategorier, 

dessa var påverkan på familjen och erfarenhet av stöd och information. 

 

5.4. Forskningsetiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2013) skriver att i en litteraturstudie bör endast artiklar som 

blivit etiskt granskade ingå. Författarna har försökt att eftersträva att alla valda artiklar 

ska föra ett etiskt resonemang eller vara etiskt granskade. Författarna har använt sig av 

”bracketing” och satt sin förförståelse inom parantes för att inte påverka urvalet av 

artiklar, analysprocessen eller litteraturstudiens resultat. Författarna har tagit med alla 

studier som stämmer in på litteraturstudiens syfte. Forsberg och Wengström (2013) 

skriver att det är oetiskt att endast presentera de studier som stämmer överrens med 

forskarnas egna åsikter.  

 

6. Resultat 
De fyra subkategorier som togs fram var: känslan av att inte räcka till som förälder, 

familjerelationer, rädsla för sjukdomen och information och stöd. Subkategorierna 

delades sedan in i två huvudkategorier. Dessa huvudkategorier var påverkan på familjen 

och erfarenhet av stöd och information.  
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6.1 Påverkan på familjen 
Föräldrarna beskrev att sjukdomen påverkade familjens livsstil och att de ofta fick 

omorganisera eller ställa in sina aktiviteter (Honey & Halse, 2006; Kyriacou et al. 2009; 

Tuval-Mashiach et al. 2013). Istället lades mycket tid på måltider, sjukhusbesök och att 

övervaka barnet som drabbats av AN (Cottee-Lane et al. 2004; Honey & Halse, 2006). 

Måltiderna upplevdes som en stressad situation som föräldrarna la ner mycket tid och 

energi på och föräldrarna kände sig ofta utmattade efteråt eftersom de la all sin 

uppmärksamhet på att ”mata” barnet (Cottee-Lane et al. 2004; Honey & Halse, 2006; 

Tuval-Mashiach et al. 2013).  

 

Många föräldrar uttryckte att atmosfären i hemmet förändrats i samband med 

sjukdomen, och att det blev en ångestfylld och skrämmande stämning på grund av 

obalans i familjerelationerna och konstanta bråk med dottern som drabbats av AN 

(Tuval-Mashiach et al. 2013; Whitney et al. 2005). Föräldrarna beskrev att de var 

tvungna att tänka på vad de sa och gjorde för att de trodde att det påverkade barnets 

beteende, föräldrarna upplevde nämligen att döttrarnas tankar och känslor hade stor 

inverkan på hur sjukdomen utvecklades (Honey & Halse, 2005; Honey & Halse, 2006). 

Föräldrarna upplevde också att de kände ett behov av att ignorera döttrarnas beteende 

och stänga inne sina känslor för att undvika konflikter (Dallos & Denford, 2008; Honey 

& Halse, 2005; Kyriacou et al. 2009).  

 

Familjemedlemmarna upplevde en bristande tillit till varandra och var osäkra på vad de 

verkligen tyckte och kände för varandra på grund av att en emotionell barriär hade 

skapats i samband med sjukdomen och att all sorts kommunikation gentemot varandra 

upplevdes falsk (Dallos & Denford, 2008; Tuval-Mashiach et al. 2013). Föräldrar 

uttryckte att barnets extrema och oförutsägbara humörsvängningar och känslomässiga 

utbrott var påfrestande för familjen och drog den isär, samtidigt menade vissa föräldrar 

att sjukdomen ändå förde dem samman på grund av att de gick igenom sjukdomen 

tillsammans som gjorde att de kände ett starkt band till varandra (Kyriacou et al. 2009; 

Thomson et al, 2012; Tuval-Mashiach et al, 2013). Många föräldrar beskrev att 

relationen till den drabbade dottern förändrades på ett negativt sätt, de beskrev 

svårigheten med att kunna behålla en god relation till dottern samtidigt som de försökte 

hantera det svåra beteendet, och att detta gav upphov till stress och oro i familjen 
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(Cottee-Lane et al, 2004; Tuval-Mashiach et al, 2013). Föräldrarna upplevde att 

sjukdomen gjorde att de blev både fysiskt och psykiskt utmattade, de kände att denna 

utmattning i sin tur påverkade de andra barnen i familjen på ett negativt sätt (Cottee-

Lane et al. 2004; Tuval-Mashiach et al. 2013; Whitney et al. 2005).  

 

Mödrarna beskrev en ständig process av att utvärdera sina egna moderliga insatser 

jämfört med ett ideal för hur en ”bra mamma” ska vara. De uttryckte även att de 

tvivlade på sig själva och att de hade fått ett förlorat självförtroende gällande deras roll 

som mödrar i samband med barnets ätstörningsproblematik. De uttryckte också en 

känsla av ensamhet och att ansvaret av att ta itu med och hantera deras döttrars situation 

enbart föll på dem. De kände sig även skamsna över att de misslyckats med att utföra 

sina ”uppgifter” som mamma (Tuval-Mashiach et al. 2013). Många föräldrar kände 

skam och ifrågasatte sin roll som förälder och funderade på om de kunnat göra något 

annorlunda för att undvika sjukdomen (Tuval-Mashiach et al. 2013; Whitney et 

al.2005). En del föräldrar upplevde även att omgivningen såg dem som ”dåliga 

föräldrar” och anklagade dem för att ha orsakat barnets sjukdom (Honey et al. 2007; 

Tuval-Mashiach et al. 2013).  

 

Föräldrarna ansåg att det var svårt att kontrollera sjukdomen, men de betonade ändå 

vikten av att kunna hantera sjukdomen och att ”ta kontroll”, genom att till exempel vara 

organiserade och strukturerade gällande måltiderna (Cottee-Lane et al. 2004; Whitney et 

al. 2005). Föräldrar uttryckte hjälplöshet och frustration på grund av att de inte kunde nå 

sitt barn och de kände att barnet inte längre ville dela sina känslor och tankar med dem 

(Cottee-Lane et al. 2004; Tuval-Mashiach et al. 2013). Whitney et al. (2005) beskriver 

att föräldrarna upplevde att alla deras försök att hjälpa barnet och påverka sjukdomens 

förlopp var ineffektiva. Enligt Cottee-Lane et al. 2004; Honey & Halse, (2006); 

Thomson et al. (2012) och Whitney et al. (2005) uttryckte föräldrarna att de la skuld på 

sig själva för att de inte kunde göra dottern frisk själva, de kände att de inte hade 

tillräckligt med makt för att kunna påverka dotterns beteende och ätstörning. Cottee-

Lane et al. (2004) beskrev att föräldrarna skuldbelade sig själva för att de inte hade 

kunnat identifiera sjukdomen tidigare och därmed inte erbjudit hjälp som hade kunnat 

förhindra att sjukdomen utvecklades.  
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Föräldrarna beskrev det som en långsam process från det egentliga insjuknandet till att 

föräldrarna insåg att barnet hade drabbats av AN. I början av sjukdomsförloppet såg 

föräldrarna barnets ändrade beteende och matvanor som något normalt för en tonåring 

(Thomson et al. 2012; Cottee-Lane et al.2004). När föräldrarna insåg att deras barn 

drabbats av AN undvek de att nämna sjukdomen vid namn, för då upplevdes situationen 

som verklig och skrämmande. En del föräldrar beskrev en process av förnekelse under 

det tidiga stadiet av sjukdomen (Thomson et al. 2012). Många föräldrar beskrev rädslan 

som en bidragande faktor till att de inte hade insett att deras barn led av AN tidigare, 

och därmed hade kunnat söka hjälp tidigare (Cottee-Lane et al. 2004). Föräldrar 

uttryckte en motvilja av att diskutera sjukdomen med omgivningen eftersom de kände 

en rädsla för att bli stigmatiserade (Thomson et al. 2012; Whitney et al. 2005).  

 

En del föräldrar beskrev en rädsla för att förlora sitt sjuka barn, och de insåg att det 

fanns en verklig risk för att barnet skulle dö (Thomson et al. 2012; Cottee-Lane et 

al.2004). Enligt Cottee-Lane et al. (2004); Kyriacou et al. (2009) och Whitney et al. 

(2005) kände många föräldrar oro inför deras barns framtid och hur de skulle kunna ge 

tillbaka ansvaret på sitt barn efter tillfrisknandet. De var rädda för att barnet aldrig 

skulle kunna anpassa sig tillbaka till ett friskt och socialt liv, dels för att de upplevde att 

barnet hade svårt att se utifrån andras perspektiv men också på grund av barnets 

avvikande beteende och skiftande humör (a.a).  

 

6.2 Erfarenhet av stöd och information 
Många föräldrar kände ett behov av att ta reda på orsaken till varför deras barn drabbats 

av AN och ägnade mycket tid och tanke åt detta (Cottee-Lane et al, 2004; Thomson et 

al, 2012; Tuval-Mashiach et al, 2013). Enligt Honey & Halse (2005); Cottee-Lane et al, 

(2004); Honey & Halse (2006); Thomson et al, (2012) och Honey et al, (2007) uttryckte 

många föräldrar ett behov av att lära sig mer om sjukdomen AN för att förhindra att 

barnets tillstånd skulle förvärras samt för att hitta olika lösningar till barnets problem. 

Föräldrarna använde sig av litteratur, tv, kliniker, internet, vänner och vårdprofessioner 

med erfarenhet av AN för att få mer kunskap om sjukdomen. Några av föräldrarna 

upplevde att det var svårt att veta hur de skulle hantera sjukdomen och agera gentemot 

barnet (a.a). Föräldrarna upplevde det som ett stöd att dela sina upplevelser med andra 

föräldrar som också hade ett barn som drabbats av AN. Genom att prata med dessa 
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föräldrar gavs en trygghet och möjlighet att diskutera olika idéer om hur man kan 

hantera sjukdomen (Cottee-Lane et al, 2004; Honey & Halse 2006; Honey et al, 2007).  

 

En del föräldrar uttryckte positiva känslor angående hjälpen de fick från 

vårdprofessioner. De ansåg att de var kompetenta, förstående och hade empati för 

döttrarna (Whitney et al. 2005; Honey et al. 2007). Föräldrar uppskattade att få 

vägledning och respons i hur de hanterade situationen (Honey et al, 2007; Tuval-

Mashiach et al, 2013). Dock upplevde en del föräldrar att vårdpersonalen ibland hade 

för höga krav på hur de skulle gå tillväga i sin dotters behandling (Honey et al. 2007). 

Andra föräldrar beskrev att de i kontakten med vårdprofessioner ibland kunde känna sig 

missförstådda och uppleva bristande empati. De kände sig exkluderade på grund av 

bristande information om barnets tillstånd och upplevde att de inte fick vara delaktiga i 

behandlingen (Tuval-Mashiach et al. 2013; Honey et al. 2007). Föräldrarna ansåg att 

problematiken med att de exkluderades från behandlingen var att vårdprofessionerna 

inte fick ta del av deras kännedom om döttrarna som hade kunnat utgöra stor betydelse 

för dotterns behandling (Honey et al, 2007). En del föräldrar upplevde även att det 

kunde vara svårt och ta lång tid att hitta professionell behandling som verkligen hjälpte 

(Cottee-Lane et al. 2004; Honey & Halse 2005).  

 

7. Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
 
7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier  
Eftersom en begränsning gjordes på tio år kan äldre relevanta artiklar ha missats. Dock 

beskriver Östlundh (2012) att en tidsavgränsning kan vara till fördel om äldre material 

inte är av intresse. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer-

rewieved, vilket är en styrka eftersom författarna då vet att artiklarna blivit granskade 

tidigare (Willman et al. 2011). Författarna hade inklusionskriteriet att artiklarna skulle 

vara skrivna på svenska eller engelska, eftersom författarna har svenska som modersmål 

samt goda språkkunskaper i engelska. Därmed kan relevanta artiklar till studiens syfte 

ha missats eftersom det kan ha funnits bra artiklar skrivna på andra språk. Däremot har 

författarna inga språkkunskaper i andra språk och enligt Östlundh (2012) ska man inte 

använda sig av artiklar skrivna på språk man inte behärskar eftersom artiklarna kan 

misstolkas. Författarna valde att inte göra en begränsning gällande åldern på barnet som 

 
12 
 
 



 

 

 

drabbats av AN eftersom författarna ville få med så många artiklar som möjligt samt ett 

bredare perspektiv. Detta kan dock vara missvisande eftersom Socialstyrelsen (2009) 

definierar barn som en människa under 18 år.  

 

7.1.2 Sökningsförförande och urval 
En styrka i litteraturstudien är att sökningarna gjordes systematiskt och gjordes på 

samma sätt i tre olika databaser. Däremot gjordes ingen manuell sökning, och därmed 

kan relevanta artiklar missats. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) skriver att 

manuella sökningar kan vara till fördel för att hitta fler relevanta artiklar. I sökningen 

användes ingen trunkering, detta kan vara en svaghet eftersom trunkering av ett sökord 

kan ge ett bredare sökresultat (Polit & Beck, 2012). Trunkering innebär att ändelsen av 

ett ord tas bort och bara stammen blir kvar, till exempel ”nurse*” (Willman et al. 2011). 

En styrka i sökningsförförandet var att författarna använde sig av noggrann 

dokumentation av sökord, sökkombinationer och sökningsresultat. Detta gör att läsaren 

får en tydligare bild av hur sökningsförförandet har gått till (Friberg, 2012).  

 

Forskartriangulering användes när artiklarna valdes ut eftersom det enligt Willman et al. 

(2011) minskar subjektiviteten i urvalet. Eftersom flera av artiklarna endast beskriver 

föräldrars erfarenheter av att leva med en dotter som drabbats av AN går det bara att 

överföra litteraturstudiens resultat inom just den kontexten. Dock var urvalet varierande 

på det sätt att studierna innehöll både informanter som har ett barn som diagnostiserats 

nyligen och informanter som har levt med ett barn som diagnostiserats med AN sedan 

flera år tillbaka, därför ökar trovärdigheten för att resultatet kan överföras till en bredare 

kontext. I litteraturstudien har endast kvalitativa artiklar används, detta kan vara en 

fördel eftersom studiens syfte var att undersöka föräldrars erfarenheter. Friberg (2006) 

menar att kvalitativa studier bidrar till en bättre förståelse för hur upplevelser, 

erfarenheter och behov kan bemötas.  

 

7.1.3 Kvalitetsgranskning 
Författarna gjorde om mallen för kvalitetsgranskningen och det kan bidra till att 

kvalitetsgranskningen blev till viss del missvisande. Dock gjordes en helhetsbedömning 

av artiklarna vilket gör att kvalitetsgranskningen ändå kan ses som tillförlitlig. Willman 

et al. (2011) beskriver att ett poängsystem kan bidra till att kvalitetsbrister pekas ut, men 

det kan också ge en falsk bild av tillförlitligheten. Författarna använde sig av 
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forskartriangulering även i kvalitetsgranskningen genom att författarna först granskade 

artiklarna individuellt, sedan diskuterades granskningarna för att gemensamt komma 

fram till vad artiklarna hade för kvalitetsnivå. 

 

7.1.4 Analysprocessen  
Trovärdigheten i litteraturstudien tycks öka eftersom artiklarna är från olika delar av 

världen och ändå har ett liknande resultat (Willman et al. 2011). Författarna använde sig 

av pappersark under analysprocessen, där utsagor, koder, subkategorier och 

huvudkategorier organiserades. Friberg (2006) beskriver genom att göra en schematisk 

översikt med hjälp av pappersark får författarna en tydlig översikt över materialet, som 

underlättar analysprocessen. Enligt Friberg (2006) är det fördelaktigt att hela tiden ha 

studiens syfte i åtanke under analysprocessen eftersom det annars kan leda till att man 

missar att förhålla sig till studiens syfte. Författarna anser att syftet glömdes bort i 

början av processen och författarna insåg att de valt ut innehåll som egentligen inte hade 

relevans till litteraturstudiens syfte. Därmed gjordes analysprocessen om när författarna 

hade syftet framför sig. Dessutom jämfördes huvudkategorierna med syftet för att se om 

de hade en relevans till syftet. Författarna har visat med exempel hur analysprocessen 

har gått tillväga (bilaga D). Det är enligt Friberg (2006) en viktig kvalitetsaspekt i 

analysen för att visa hur det nya resultatet har skapats. Författarna anser att allt material 

som speglar litteraturstudiens syfte har använts i analysen och resultatet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars erfarenheter av att leva med ett 

barn som drabbats av AN. Författarna anser att den kunskap som togs fram skulle kunna 

underlätta för sjuksköterskan att ge ett bra bemötande och en givande vård till dessa 

föräldrar. Wright et al. (2002) menar att hela familjen påverkas när ohälsa kommer in i 

den. Litteraturstudiens resultat stödjer detta eftersom det visas tydligt att föräldrarna 

påverkas i hög grad i båda huvudkategorierna.  

 

Utmärkande från litteraturstudiens resultat var att föräldrarna lätt la skulden på sig 

själva och kände att de inte räckte till som föräldrar. Författarna kan se ett samband 

mellan litteraturstudiens resultat och det Sarajärvi et al. (2006) beskriver om föräldrars 

skuldkänslor som uppkommer när de lever med ett barn som drabbats av en sjukdom. Af 

Sandeberg (2005) beskriver att det är av vikt att stötta föräldrarna att få tillbaka 
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självförtroendet och sin auktoritet som förälder. Det kan man enligt Wright et al. (2002) 

göra genom att ge föräldrarna beröm och därmed synliggöra vad de gör bra i sin 

föräldraroll. Att föräldrarna ofta upplever ett förlorat självförtroende kan enligt 

författarna vara något som inte uppfattas av vårdprofessionerna i mötet med föräldrar 

som lever med ett barn som drabbats av AN. Genom att ge beröm till föräldrarna 

bekräftar sjuksköterskan dessutom att de är förstådda och hörda och i familjefokuserad 

omvårdnad är helheten viktig, det vill säga att även göra föräldrarna delaktiga i barnets 

vård. Utifrån litteraturstudiens resultat är det tydligt att mödrarna ofta jämförde sin 

insats som mamma med ett ideal för hur en ”god mamma” ska vara. Wright et al. (2002) 

menar att alla individer har olika föreställningar som i stor utsträckning påverkar hur vi 

beter oss och att föreställningarna dessutom är en stor kärna i våra känslor. Författarna 

anser att det är möjligt att mödrarna i litteraturstudiens resultat hade föreställningar om 

hur de bör vara i sin mammaroll, och när dessa inte stämde överens med verkligheten 

påverkades också deras känslor på ett negativt sätt, genom att känslor som skuld och 

hjälplöshet uppkom. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att vissa föräldrar ifrågasatte ifall de orsakat barnets 

sjukdom. Wright et al. (2002) skriver att föräldrar vanligtvis ägnar mycket tid åt att 

fundera över sjukdomens orsaker och söker en förklaring till varför deras liv tagit en 

vändning. Som sjuksköterskor kan vi ha nytta av denna kunskap för att lindra 

föräldrarnas skuldkänslor av att ha orsakat barnets sjukdom. Dock skriver Af Sandeberg 

et al. (2005) att ätstörningar är vanligare hos barn i familjer där alkoholmissbruk, 

depressioner och övervikt hos föräldrarna har förekommit. Blume och Sigling (2008) 

skriver också att sjukdomen kan ses som den enda möjligheten för barnet att protestera i 

en familj där svåra känslor inte är tillåtna. Serpell et al.(1999) menar att sjukdomen kan 

hjälpa barnet att känna trygghet och mer kontroll i vardagen. Författarna tror att barnet kan 

uppleva att sjukdomen ger en känsla av kontroll och att sjukdomen hjälper barnet att 

bearbeta de svåra känslor som inte kan uttryckas i familjen. Därför är det av vikt att 

sjuksköterskan även är medveten om att det kan finnas ett bakomliggande problem i 

familjen som också behöver uppmärksammas för att hjälpa både föräldrarna och barnet 

att nå en bättre hälsa. 
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I litteraturstudiens resultat framkom det att föräldrarna upplevde ett behov av att 

”kontrollera” sjukdomen genom att till exempel strukturera upp måltiderna. Wright et 

al. (2002) skriver att individer ofta känner att de måste kontrollera en sjukdom som 

drabbar dem. I vår kultur associeras ohälsa ofta med föreställningen att det är något 

positivt att ha ”kontroll” över sjukdomen, medan bristande kontroll uppfattas som 

negativt. Detta krav om att ”ha kontroll” över sjukdomen kan skapa problem för både 

patienten och föräldrarna, därför bör vårdprofessionerna istället betona att det finns 

andra sätt att ”bemästra” sjukdomen, så som att lära sig ”leva med sjukdomen” eller 

”sätta sjukdomen på plats” (a.a). 

 

Litteraturstudiens resultat visar att flertalet föräldrar upplevde att de hade svårt att nå sitt 

barn. Bezein et al. (2009) skriver att beroende på vart man är i sin livscykel kan man 

känna tillhörighet till olika grupper. Till exempel kan en tonåring känna större 

tillhörighet till sina vänner än till sina föräldrar. Författarna tror att detta kan vara en 

anledning till att litteraturstudiens resultat visade att många föräldrar upplevde att barnet 

inte längre ville dela sina känslor och tankar med dem. I litteraturstudiens resultat 

framkom det att många föräldrar upplevde att relationen med den drabbade dottern 

förändrades på ett negativt sätt. Gustafsson (2002) menar att AN bidrar till skuldkänslor 

hos både föräldrarna och barnet och att detta skadar relationen mellan dem. Eftersom 

föräldrarna i litteraturstudiens resultat kände mycket skuldkänslor håller författarna med 

om att skuldkänslorna och de dåliga relationerna kan ha ett samband. I litteraturstudiens 

resultat framkom det att föräldrarna påverkades väldigt mycket av att leva med ett barn 

med AN och att detta i sin tur även påverkade övriga familjemedlemmar. Enligt Wright 

et al. (2002) är det av vikt att se hela familjens behov eftersom alla familjemedlemmar 

påverkas vid sjukdom och ohälsa i familjen. Enligt författarna är det viktigt att tänka på 

att även föräldrar kan vara i behov av stöd när AN drabbar deras barn.  

 

Wright et al. (2002) menar att alla har föreställningar om hur familjemedlemmarna bör 

bete sig ifall familjen drabbas av sjukdom. En del familjer menar att sjukdomen kan 

förvärras om man reagerar med att bli upprörd, och att de istället undanhåller 

information. I litteraturstudiens resultat framkom det att föräldrarna till slut försökte 

undvika konflikter för att de inte ville påverka barnets sjukdom eller göra barnet 

upprörd. Det kan tänkas att föräldrarna i studierna som använts i litteraturstudien tänkte 
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att de kunde påverka sjukdomen negativt ifall de visade känslor och det uppstod 

konflikter i hemmet, därför valde de att stänga känslorna inne. Gustafsson (2002) menar 

att barnets skuldkänslor är en orsak till att sjukdomens symtom förvärras. Författarna 

anser att detta skulle kunna vara ytterligare en anledning till att föräldrarna försökte 

undvika konflikter som skulle kunna bidra till att barnets skuldkänslor ökar. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom delade åsikter om den hjälp föräldrarna fick från 

vårdprofessioner. En del föräldrar upplevde det som positivt att få vägledning och 

respons på hur de hanterade dotterns sjukdom medan andra tyckte att det ställdes för 

höga krav på dem angående hur de skulle gå tillväga i sin dotters behandling. 

Föräldrarnas upplevelser av att ha för höga krav på sig skulle kunna hindras om 

sjuksköterskan har familjefokuserad omvårdnad i åtanke och är medveten om att alla 

familjemedlemmar upplever ohälsa på olika sätt och även föredrar olika sätt att hantera 

ohälsan på (Wright et al. 2002). Därför anser författarna att det är viktigt att 

sjuksköterskan har detta i åtanke för att kunna bemöta föräldrar utifrån deras 

individuella och unika upplevelser samt deras förställningar, och stötta föräldrarna på 

det sätt som de väljer att hantera dotterns sjukdom på.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att många föräldrar upplevde att det var positivt att prata 

med andra föräldrar som befann sig i samma situation som dem och att det dessutom 

gav möjlighet till att diskutera idéer för hur de kunde hantera sjukdomens förlopp inom 

familjen. Wright et al. (2002) menar att många familjer upplevde det som en stor 

tillgång då de fick möjlighet att dela sina känslor om hur sjukdomen påverkat deras liv 

och relationer. Författarna anser att denna kunskap kan användas i vår kommande 

yrkesroll genom att vi kan bidra med råd om att det kan vara skönt att prata med 

föräldrar i liknande situationer. I litteraturstudiens resultat framkom det att mödrarna 

ibland kände en ensamhet i processen att hantera dotterns sjukdom. Författarna anser att 

möjligheten att föräldrar får prata med andra i liknande situation även kan bidra till att 

känslan av ensamhet reduceras. 

 

Hur en familj upplever sjukdom beror på vad familjemedlemmarna har för 

föreställningar om den specifika sjukdomen och på ohälsa i sig (Wright et al. 2002). 

Eftersom föräldrarna först förnekade AN och sen inte ville nämna ordet ”AN”, betyder 
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det förmodligen att föräldrarna hade en mycket negativ föreställning av AN redan innan 

den kom in i familjen, och detta i sin tur påverkade förmodligen också deras känslor och 

varför föräldrarna kände den starka rädsla som de gjorde. I litteraturstudiens resultat 

beskrev många av föräldrarna en rädsla för att förlora sitt barn. Sjukdomen har en stor 

och allvarlig påverkan på kroppens organ (Allgulander 2014). Författarna anser att en 

rädsla för sjukdomen kan ligga i okunskap hos föräldrarna och brist av information från 

sjuksköterskorna. Därmed anser författarna att det är viktigt att ge bra stöd och 

information. Genom att bidra med detta skulle vi kunna minska föräldrarnas rädsla till 

en viss del. Benzein et al. (2009) stärker att det är viktigt att familjen får bra information 

som de förstår eftersom det gör att de känner sig accepterade och väl bemötta. Om 

familjen inte förstår informationen kan det leda till att det skapas missförstånd mellan 

sjuksköterskan och familjen och då kan de känna sig exkluderade och kränkta. Även 

litteraturstudiens resultat visade att föräldrar kunde känna sig exkluderade från 

behandlingen och upplevde att det kunde ha en negativ inverkan på barnets behandling. 

Benzein et al. (2009) stärker att det är en fördel att inkludera föräldrarna i behandlingen 

eftersom dessa ofta kan påverka patientens rörelse till hälsa. Ewertzon et al. (2010) 

beskriver även att föräldrar som blir exkluderade från barnets vård drabbas av negativa 

känslor såsom maktlöshet och utanförskap. Författarna tror därför att det är viktigt att 

inkludera föräldrarna så mycket som möjligt genom att vara lyhörd och tillgänglig. Detta 

stärks av Sarajärvi et al. (2006) som menar att det är av vikt att vårdpersonal är närvarande 

och lyssnar på föräldrarna, som i sin tur skapar delaktighet. 

 

8. Slutsatser 
Många föräldrar upplevde barnets sjukdom som något negativt eftersom den påverkade 

familjens relationer. Sjukdomen skapade känslor så som rädsla, oro och skuld samt 

bidrog till att många utav mödrarna fick en reducerad självbild angående sin modersroll. 

Många föräldrar upplevde att stöd och information från vårdpersonal var nödvändigt för 

att lättare kunna hantera situationen. Därför är det av vikt att sjuksköterskan 

uppmärksammar och tillgodoser föräldrarnas behov genom att bidra med stöd och 

information. För att kunna ge en så god vård som möjligt är det därför fördelaktigt att 

sjuksköterskan får en djupare förståelse och kunskap gällande föräldrars erfarenheter av 

att leva med ett barn som drabbats av AN. 
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9. Förslag på vidare forskning 
Grundat på litteraturstudiens resultat anser författarna att det handlar mycket om 

mödrars erfarenheter av att leva med en dotter som drabbats av AN. Därmed anser 

författarna att ytterligare forskning bör ske, förslagsvis om hur det är att leva med en 

son som drabbats av AN och även mer specifikt om hur fäder erfar situationen. Det kan 

öka överförbarheten samt förståelsen av att leva med ett barn med AN. 
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abstrakt 
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S5 Parent-child 
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Urval 
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Metod för 
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- analys tydligt beskriven?   ☐ Ja ☐  Nej          ☐ Vet ej 
 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt? ☐  Ja  ☐ Nej          ☐ Vet ej 
- Råder datamättnad? (om tillämpligt)  ☐ Ja  ☐ Nej          ☐ Vet ej 
- Råder - analysmättnad?   ☐ Ja  ☐ Nej          ☐ Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?  ☐ Ja  ☐ Nej          ☐ Vet ej 
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Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………… 
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Kommentar…………………………………………………………………………… 
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datainsamling,  
analys) 

Resultat Kvalitet 

Cottee-Lane,  
Pistrang &  
Bryant-Waugh 
 
(2004) 
 
Storbritannien 

European Eating 
Disorders Review 
 
Childhood onset 
Anorexia Nervosa: 
The experience of 
parents 

Systematically 
describe parents’ 
experiences of 
having a child with 
anorexia nervosa. 

Kvalitativ metod. 
7 mödrar och 4 fäder 
deltog. 
Semistrukturerade, 
individuella 
intervjuer. 
Tolkande 
fenomenologisk 
analys. 

Tre huvudteman 
togs fram som 
handlar om att 
förstå sjukdomen, 
effekten av 
sjukdomen och 
hur de hanterar 
den. 

Hög 

Dallos & 
Denford  
 
(2008) 
 
Storbritannien 

Clinical Child 
Psychology and 
Psychiatry 
 
A qualitative 
exploration of 
relationship and 
attachment themes 
in families with an 
eating disorder 

Explore the accounts 
of four families 
regarding their 
emotional 
relationships with 
each other. 

Kvalitativ metod. 
4 familjer deltog. 
Semistrukturerade 
familjeintervjuer och 
individuella 
intervjuer. 
Tolkande 
fenomenologisk 
analys. 

Fem huvudteman 
togs fram. Dessa 
teman var falsk 
och skör 
verklighet, 
komplicerade 
relationer, 
argumentation 
och triangulering, 
brist på tröst, 
negativ relation 
till mat och 
minnen av mat.  

Hög 

Honey, A.,  
Boughtwood,  
D., Clarke,  
S., Halse, C.,  
Kohn, M., &  
Madden, M. 
 
(2007) 
 
Australien 

Eating Disorders: 
The Journal of 
Treatment & 
Prevention 
 
Support for parents 
of children with  
anorexia: What  
parents want. 
 

Explore what 
support parents of 
teenage girls with 
AN want from 
clinicians. 

Kvalitativ metod. 
16 mödrar och 8 
fäder deltog. 
Ostrukturerade 
intervjuer.  
Latent 
innehållsanalys  

Tre huvudfynd 
om hur 
föräldrarna vill bli 
bemötta. 
Föräldrarna vill 
bli inkluderade i 
barnets 
behandling, ha 
hjälp från 
vårdprofessioner 
om hur de ska 
vårda sitt barn 
och bli bemötta 
med en positiv 
attityd. 

Medel 
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År 
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Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod (urval, 
datainsamling,  
analys) 

Resultat Kvalitet 

Honey,A., & 
Halse, C. 
 
(2006) 
 
Australien 

Qualitative Health 
Research 
 
The specifics of 
coping: parents of 
daughters with 
anorexia nervosa 

Illuminate the 
coping strategies 
used by parents of 
teenage girls who 
have been diagnosed 
with anorexia 
nervosa and consider 
how these findings 
fits in with the 
instruments currently 
available and 
extensively used to 
mesure parent 
coping. 

Kvalitativ metod. 
16 mödrar och 8 
fäder från 17 
familjer.  
Intervjuer med 
öppna frågor.  
Grounded theory 

Handlar om tre 
hanteringsstrategi
er föräldrar 
använder när de 
lever med ett barn 
som lider av AN. 
Strategierna 
handlar om hur 
föräldrarna kan 
förstå barnets 
sjukdom, hur de 
kan tänka kring 
den och hur de 
kan hantera den. 

Hög 

Honey,A., & 
Halse, C. 
 
(2005) 
 
Australien 

Eating Disorders: 
The Journal of 
Treatment & 
Prevention 
 
Parents dealing 
with anorexia 
nervosa: Actions 
and meanings.  

Maps the range of 
actions that parents 
of adolescents girls 
use to deal with their 
daughters’ anorexia 
nervosa.  

Kvalitativ metod. 
14 mödrar och 8 
fäder deltog.  
Ostrukturerade 
intervjuer.  
Grounded theroy. 

Beskriver olika 
sätt att hantera 
sjukdomen på. 

Medel 

Kyriacou, O., 
Easter, A., & 
Tchanturia, K. 
 
(2009) 
 
Storbritannien 

Journal of Health 
Psychology 
 
Comparing views 
of patients, parents, 
and clinicians on 
emotions in 
anorexia: A 
qualitative study.  

Establish what the 
most commonly 
experienced 
problems are relating 
to emotional 
processing in 
patients with AN, 
their parents and 
clinicians.  

Kvalitativ metod. 
6 patienter, 12 
föräldrar och 7 
vårdprofessioner 
deltog.  
Fokus grupper. 
Tematisk analys 

Sju teman 
framkom. 
Medvetenhet och 
förståelse, 
intolerans, 
undvikande, 
negativa tankar, 
extremt 
känslomässiga 
reaktioner, 
interaktioner och 
relationer, 
avsaknad av 
empati. 

Hög 
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Författare  
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod (urval, 
datainsamling,  
analys) 

Resultat Kvalitet 

Thomson, S., 
Marriot, M., 
Telford, K., 
Law, H., 
McLaughlin, 
J., & Sayal, K.  
 
(2012) 
 
Storbritannien.  

Clinical Child 
Psychology and 
Psychiatry 
 
Adolescents with a 
diagnosis of 
anorexia nervosa: 
Parents’ experience 
of recognition and 
deciding to seek 
help. 

Elicit and better 
understand reasons 
for slow parental 
recognition by 
investigating 
parents’ experiences 
of recognising a 
problem and the 
process of deciding 
to seek help.  

Kvalitativ metod. 7 
mödrar och 1 far 
deltog. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Tolkande 
fenomenologisk 
analys.  

Fyra huvudteman 
framkom. Dessa 
handlar om tidig 
normalisering av 
barnets 
förändring, 
ambivalens och 
tvetydighet, 
beslutet att söka 
hjälp och 
relationer. 

Hög 

Tuval-
Mashiach, 
Hasson-
Ohayon & 
Ilan. 
 
(2014) 
 
Israel 

Psychology & 
Health 
 
Attacks on linking: 
stressors and 
identity challenges 
for mothers of 
daughters with long 
lasting anorexia 
nervosa. 

Focus on the 
subjective 
experience of 
mothers of daughters 
with ongoing 
anorexia nervosa. 

Kvalitativ metod. 
10 mödrar deltog. 
Öppna intervjuer. 
Latent 
innehållsanalys. 

Fyra domäner. 
Relationen mellan 
mor och dotter, 
relationen med 
andra 
familjemedlemma
r, relationen till 
utomstående, 
mammans 
relation till sig 
själv.  

Hög 

Whitney,  
Murray, 
Gavan,  
Todd, 
Withaker  
& Treasure 
 
(2005) 
 
Storbritannien 

The British Journal 
of Psychiatry 
 
Experience of 
caring for someone 
with anorexia 
nervosa: qualitative 
study. 

To gain a detailed 
understanding of 
carers’ illness 
models and 
caregiving 
experiences.  

Kvalitativ metod. 
20 mödrar och 20 
fäder deltog. 
Brev. 
Grounded theory. 

Fyra teman 
framkom. Hur 
föräldrarna såg på 
sjukdomen, hur 
familjen 
påverkas, känslor 
som uppkommer 
och hur 
sjukdomens 
konsekvenser 
hanteras. 

Hög 
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Bilaga D 
Exempel på analysprocess 

 

Utsagor Kod Subkategori Kategori 

Mödrarna beskrev en subtil 

process av att utvärdera 

sina egna moderliga 

insatser jämfört med hur ett 

ideal för hur en ”god mor” 

ska vara. 

Tvivel på sina 

moderliga insatser. 

Känslan av att inte 

räcka till som förälder. 

 

 

 

 

 

 

 

Påverkan på familjen 

Föräldrar beskrev olika 

upplevelser av 

ätstörningen, antingen 

förde det familjen samman 

eller drog isär familjen. 

Sjukdomens påverkan 

på familjerelationer. 

Familjerelationer 

Föräldrarna fruktade för 

sina barns liv. 

Fruktan för sitt barns 

liv. 

Rädsla för sjukdomen 

De flesta föräldrarna 

försökte ta reda på så 

mycket som möjligt om 

anorexia. T.ex. genom att 

fråga vårdprofessioner, läsa 

böcker, söka på internet 

och prata med andra 

kvinnor med anorexia och 

deras närstående. 

Sökte efter information Information och stöd  

 

 

 

 

 

Erfarenhet av stöd och 

information. 

Föräldrar tyckte att det 

kunde vara svårt att finna 

stöd. 

Svårt att finna stöd 

 
30 
 
 


	1 Inledning
	2  Bakgrund
	2.1 Anorexia Nervosa
	2.2 Symtom
	2.3 Anorexia Nervosa i interaktion med familjen
	2.4 Uppkomst
	2.5 Behandling
	2.5 Teoretisk referensram
	2.5.1 Familjefokuserad omvårdnad


	3 Problemformulering
	4 Syfte
	5 Metod
	5.1 Sökningsförfarande och urval
	5.2 Kvalitetsgranskning
	5.3 Analysmetod
	5.4. Forskningsetiska överväganden

	6. Resultat
	6.1 Påverkan på familjen
	6.2 Erfarenhet av stöd och information

	7. Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier
	7.1.2 Sökningsförförande och urval
	7.1.3 Kvalitetsgranskning
	7.1.4 Analysprocessen

	7.2 Resultatdiskussion

	8. Slutsatser
	9. Förslag på vidare forskning
	Referenser

