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Syftet med denna uppsats har varit att belysa behandlares
uppfattningar om syskon och partners upplevelser av att ha en nära
person med en ätstörning, samt betydelsen av att involvera dem i
den drabbades behandling. Studien genomfördes med en kvalitativ
metod där semistrukturerade intervjuer utfördes med 6 behandlare
på olika ätstörningsverksamheter i Sverige. Resultat och slutsats
visade att syskon och partners, samt andra närstående, är
betydelsefulla för patientens tillfriskande. Det är viktigt att syskon
och partners involveras i behandling, och att de får information om
sjukdom och behandling. Syskon ska inte anta en ansvarsroll,
medan partner behöver ta ett visst ansvar i vardagen. Ätstörningar
har en tydlig påverkan på partners och syskon, samt på närstående
i allmänhet. Närstående bör få goda verktyg till hur de kan vara ett
stöd på bästa sätt till den drabbade. Behandlaren ska bemöta
närstående med förståelse, respekt och ingen skuldbeläggning. Det
är väsentligt för patientens motivation och tillfrisknande att det
finns en god och nära relation till de närstående som är involverade
i behandlingen. Det finns en brist på forskning inom detta område.
Vidare forskning krävs för att stärka studiens resultat och slutsats.

Förord
Vi vill tacka de behandlare som har deltagit i denna studie för att de välkomnade oss samt för att
de delade med sig mycket intressant och givande material till vår studie.
Ytterligare ett stort tack till vår handledare Anna Maria som har varit med och hjälpt oss under
studiens process.
Sophie Aarenstrup och Fredrika Granholm
Mars 2015
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INLEDNING
Ätstörningar är idag ett stort hälsoproblem i västvärlden, och problematiken har visat en
tydlig ökning i samhället under de senaste årtiondena. Ätstörningar innebär att en person har
en stark kontroll över sin vikt och sitt matintag på ett sätt som leder till en försämrad hälsa
och psykosocial funktion. Relationen till sig själv och sin kropp brister, och personen får en
förvrängd kroppsuppfattning. Detta leder till att personen känner sig obekväm i sig själv och
sin kropp. Tillstånden kan visa sig i olika former. Orsakerna är individuella och varierar från
person till person. Det är inte ovanligt att det finns fler än en faktor som bidragit till
uppkomsten. Ätstörningar är ett område som berör många människor i den drabbades
omgivning, framförallt närstående (Clinton & Norring, 2009 ; Ottosson, 2009).
Vid behandling av ätstörningar är det viktigt att ha kunskap om vad sjukdomarna innebär,
samt ha förståelse för hur det påverkar patienten och närstående. Närstående kan påverka den
drabbade på både positiva och negativa plan, och är därmed en betydande del i tillfrisknandet.
Den här studien handlar om att vara syskon eller partner till en person med en ätstörning.
Studien har tagit hjälp av relevant litteratur, samt har intervjuer utförts med 6 behandlare som
arbetar med ätstörningar och närstående i Sverige. Det finns ett flertal studier gällande vad
ätstörningar innebär, samt om orsaker och behandlingar. Men när det kommer till att vara
närstående till en person med en ätstörning finns det betydligt mindre stöd. Den vetenskapliga
forskningen är dock på god väg med familjebehandling och föräldrars upplevelser av
sjukdomen hos sitt barn (Clinton & Norring, 2009 ; Highet, Thompson och King, 2005).
Enligt Bulik m.fl. (2011), Dick m.fl. (2013), Dimitropoulos m.fl. (2009), Dimitropoulos m.fl.
(2013) och Highet m.fl. (2005) visar forskning att det finns en brist på vetenskapligt stöd om
syskons och partners upplevelser av ätstörningar, samt stöd- och behandling till dessa. Därför
ligger fokus på detta problemområde istället för föräldrars upplevelser, då syskon och partner
inte belyses lika ofta, även om dessa parter berörs och påverkas minst lika mycket. Denna
studie vill ge en bild av hur det är att vara närstående till någon som är sjuk i en ätstörning och
hur mycket det påverkar just syskon och partner. Ytterligare vill studien belysa vilket stöd och
vilka verktyg som en behandlare kan ge till dessa under den drabbades behandlingsprocess.
Med hjälp av litteratursökningar och kvalitativa intervjuer har studien strävat efter att
uppmärksamma syskons och partners svårigheter, och ge förståelse och kunskap i hur de kan
bemötas och få hjälp i behandling.

Ett behandlingspedagogiskt perspektiv
Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är detta område viktigt då det handlar om
människors upplevelser, och hur dessa kan förstås, bemötas och arbetas med i behandling. En
behandlingspedagog är både pedagog och behandlare och ska kunna påverka andra människor
på ett sätt som är lärande, förändrande och utvecklande. I pedagogiska möten ska
behandlingspedagogen hjälpa människor i svårigheter att utveckla nya positiva beteenden och
tankesätt och goda handlingsstrategier, samt vägleda patienten genom denna process. Detta
för att de på så sätt ska kunna förändra sin livssituation till det bättre. Det är viktigt som
behandlare att ha en god förmåga till självreflektion. Samt kunna reflektera över de människor
som ingår i behandlingen (patienter och personal), och över själva arbetet som bedrivs inom
verksamheten (metoder, insatser, teorier o.s.v.). Det krävs kunskap om problematiken som
behandlas och om behandlingsmetoderna som utförs. Även en god människosyn, empatisk
förmåga, förståelse och god personlig kompetens krävs. Att ytterligare vara öppen mot nya
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tankar, idéer och andra perspektiv är väsentligt, och ha i åtanke att varje individ är unik. En
behandlare måste kunna anpassa sig efter individens behov och önskningar (Bernler &
Johnsson, 2001 ; Johansson, 2012 ; Rokenes & Hanssen, 2007).
I denna studie har ett behandlingspedagogiskt perspektiv varit centralt vid intervjuerna samt
under hela skrivprocessen.

Förförståelse
Förförståelsen i denna studie bygger på olika erfarenheter av ätstörningar, bland annat i form
av arbetslivserfarenhet, kurser, litteraturläsningar och engagemang som volontärer inom
organisationen Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar. Förförståelse om fenomenet
som undersöks är av stor betydelse och det är viktigt att ha en god kunskap och förståelse för
problemområdet. Forskaren ska gå in i sin undersökning med ett förutsättningslöst
förhållningssätt och ha en kritisk självmedvetenhet. Egna antaganden ska inte användas
eftersom detta kan ha en negativ inverkan på resultatet, och det kan ske både en omedveten
och medveten manipulation av resultatet för att det ska bli enligt forskarens förförståelse
(Kvale och Brinkmann, 2014).
Medvetenheten om förförståelse har i denna studie varit hög, och en noggrannhet har skett
angående att endast använda de resultat som uppkommit under studiens gång. Även relevant
vetenskaplig litteratur har varit genomgående under processen. Förförståelse i form av
erfarenhet samt inläsning på ämnet har varit en betydande del för att kunna genomföra
intervjuerna och skrivningen. Från studiens början har ambitionen varit ett förutsättningslöst
förhållningssätt, samt att använda förförståelsen på ett positivt sätt (Kvale och Brinkmann,
2014).

Begrepp och avgränsningar
Syskon i denna studie innefattar biologiska syskon (helsyskon och halvsyskon) samt ickebiologiska syskon (styvsyskon, fostersyskon, adoptivsyskon). Syskonen kan vara både barn,
ungdomar och vuxna. Partners innefattar sambo, särbo, man, hustru, flickvän och pojkvän.
Studien inriktar sig främst på syskon och partners. Föräldrar berörs till viss del, dock endast
utifrån ett syskonperspektiv. Då syskon och partners hamnar i skuggan valdes det enbart att
fokusera på syskons och partners upplevelser av att ha en närstående med en ätstörning.
När ett närståendeperspektiv beskrivs innefattar detta närstående allmänt, d.v.s. alla personer
som kan vara betydande i den drabbades nätverk.
Studiens respondenter har olika yrkestitlar men kommer i studien att gemensamt beskrivas
som behandlare.

2

BAKGRUND
Ätstörningar har under de senaste årtiondena varit och är fortfarande ett växande problem i
västvärlden. Ätstörningar kan även förekomma i andra delar av världen, det är dock ett myntat
begrepp främst i västvärlden. Vårdbehov för tillstånden har visat en tydlig ökning. Samband
har upptäckts mellan ätstörningar och kvinnorollens förändringar inom modeindustrin sedan
1960-talet. Idealet har därefter varit slankt och vältränat. Genom att vara smal och vältränad
menar idealet att en individ kan nå framgång och lycka. Ätstörningar har främst visat sig i
Europa och USA där detta kvinnoideal är starkt och kan vara en av orsakerna till att
tillstånden uppstår. Likaså för män är idealet att vara vältränad och muskulös, och en ökning
av problematiken har visats hos både pojkar och män (Clinton & Norring, 2009 ; Grilo &
Mitchell, 2010).

Förekomst
Ätstörningar delas upp i diagnoserna: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Ätstörning UNS
(Utan närmare specifikation) samt Hetsätningsstörning (DSM 5, 2014). Idag är minst 100 000
personer av Sveriges befolkning diagnostiserade med en ätstörning. Majoriteten är flickor och
unga kvinnor (ca 90 %), men ätstörningar förekommer även hos män (ca 10 %). I Sverige
finns anorexi hos cirka 1 % av flickor och kvinnor mellan 13 till 30 år. Ungefär 2 % i samma
åldrar lider av bulimi. Anorexi tenderar att visa sig främst bland tonåringar medan bulimi
främst hos vuxna. Ätstörning UNS är 3-4 gånger vanligare än anorexi och bulimi. Om
tillståndens siffror jämförs med Sveriges befolkningsstatistisk visar det att cirka 10 000
personer mellan 13 till 30 år uppfyller kriterier för anorexi, 20 000 för bulimi och cirka 30
000 för ätstörning UNS. Räknas sedan pojkar, män, flickor under 13 år och äldre kvinnor
kommer siffran hamna runt 100 000 personer i Sverige. Ytterligare misstänks det finnas ett
stort mörkertal av ätstörningar i samhället, samt ätstörda beteenden som kan utvecklas till en
ätstörning (KÄTS, 2013).
Clinton och Norring (2009) skriver hur anorexi är det tillstånd som är minst vanlig bland
ätstörningar, men samtidigt det mest uppmärksammade. Bulimi, Ätsstörning UNS och
Hetsätingsstörning är de vanligaste tillstånden men är svårare att upptäcka då personerna
oftast är normalviktiga eller överviktiga. Ett problem är att då anorexi är den ätstörning som
det finns mest kunskap om gör detta att de andra tillstånden faller i skuggan trots att de är lika
allvarliga. Likaså för män, genom att ätstörningar betraktas som en kvinnosjukdom kan detta
leda till att männen själva inte kan se deras problem och därmed inte får den hjälp som de
behöver.

Ätstörningar och behandling
Nedan följer en beskrivning av de olika ätstörningsdiagnoserna samt en kort beskrivning om
vilka metoder som visats sig vara användbara vid behandling. Denna studie kommer inte att
fördjupa sig i de olika behandlingsmetoderna, utan enbart kort beskriva vilka metoder som
kan tillämpas.
En ätstörning börjar oftast med att en person vill gå ner i vikt och påbörjar därför en bantning.
Symptomen kan också utlösas på grund av en svår och stressad händelse/r. Beteendet gör att
individen utvecklar en viktfobi och känner sig och ser sig själv som tjock. Självkänslan är
starkt kopplad till kroppens vikt och form. Förmågan att lyssna till kroppens behov förloras
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vilket gör att hunger- och mättnadskänslan rubbas (Clinton & Norring, 2009 ; Grilo &
Mitchell, 2010 ; Sandeberg & Bengtsson, 2014).
Anorexia Nervosa
Diagnosen “Anorexia nervosa” blev en medicinsk beskrivning av läkare redan 1684 i
England, och började under 1800-talet klassas som en psykisk sjukdom. Namnet är
ursprungligen latinskt och betyder ”nervös aptitlöshet”. Vid Anorexia Nervosa leder banting
till en fortsatt viktnedgång med svältperioder och ofta överdriven träning. Svälten är en stark
faktor vid anorexi. Anorexi debuterar oftast i tonåren mellan åldrarna 12-20 år, vanligen hos
flickor men även hos pojkar. Det finns två typer av anorexi; En utan hetsätning och/eller
kräkningar, och en med hetsätning och/eller kräkningar. Efter en längre tids svält blir kroppsoch viktfixeringen värre, särskilt desto mer vikten sjunker, och individen ser sig själv som
tjock trots grav undervikt. En anorektikers självkänsla är kopplad till hur personen klarar att
kontrollera sitt ätande och vikten. Om personen klarar att avstå från mat trots hunger ökar
självkänslan (Grilo & Mitchell, 2010 ; Hällström, 2009 ; Ottosson, 2009).
Det är betydande med tidig upptäckt och en snabbt insatt behandling av den orsaken att desto
längre sjukdomstid, desto svårare är ätstörningen att behandla. Vid anorexi handlar det till en
början om att normalisera vikten med hjälp av nutritionsbehandling, samt hävda svälten och
eventuell överdriven träning. Därefter ska behandlingen fokusera på att förbättra det psykiska
måendet och utveckla ett sunt ätbeteende. Vid de andra ätstörningarna ligger fokus på att få in
regelbundna måltider och förbättra psykiska svårigheter. Familjeterapi har visat positiva
resultat inom forskning när det kommer till anorexi hos ungdomar. Andra
behandlingsmetoder som har visat nyare och goda resultat hos både ungdomar och vuxna är
KBT (kognitiv beteendeterapi), psykoanalytisk psykoterapi, psykoterapi i grupp samt
läkemedelsbehandling med antidepressiva mediciner. En viktig faktor för att bli frisk från
anorexi, samt andra ätstörningar, är att det finns en vilja och en motivation inom personen.
Samt att den drabbade har närstående som kan vara ett stöd under processen. Ytterligare
spelar relationen och förtroendet till sin behandlare även en betydande roll (Allgulander, 2014
; Clinton & Norring, 2009 ; Grilo & Mitchell, 2010 ; Pretorius m.fl. 2012).
Bulimia Nervosa
Bulimi uppmärksammades under början av 1900-talet, men blev inte en diagnos förrän år
1979. Personer med bulimi har precis som vid anorexi, en patologisk fixering vid mat, vikt
och kroppsutseende (detta kännetecknar alla typer av ätstörningar). Rädslan för att gå upp i
vikt styr individens liv och självkänsla. Medan anorektiker har total kontroll över sitt
matintag, tappar bulimiker kontrollen och börjar hetsäta, d.v.s vräka i sig stora mängder mat
på kort tid. Hetsätningen kan ske flera gånger i veckan och väcker stark ångest, vilket leder
till att personen omedelbart måste göra sig av med maten genom att framkalla kräkningar,
använda laxermedel eller träna överdrivet mycket. Hetsätningsepisoder är väldigt individuellt
och uppstår oftast när en person har ätit restriktivt eller svält sig under en längre tid.
Episoderna kan även ske om en svår situation har uppstått och personen försöker få kontroll
över sina känslor. En bulimiker upplever känslor av misslyckande över att ständigt tappa
kontroll över matintaget, och det är vanligt att känslor av dåligt samvete, äckel, skam, ångest
och maktlöshet förekommer (Grilo & Mitchell, 2010 ; Ottosson, 2009 ; Sandeberg &
Bengtsson, 2014).
Gällande behandling för ätstörningar är den vetenskapliga forskningen blandad. Det har
forskats mer om bulimi och hetsätningsstörning än anorexi. Vetenskaplig evidens för UNS är
tyvärr obefintlig, men oftast används samma metoder som vid bulimi och anorexi.
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Behandlingsmetoderna KBT (Kognitiv beteendeterapi), DBT (Dialektisk beteendeterapi). IPT
(Interpersonell psykoterapi) och farmakologisk behandling med SSRI (fluoxetin) har visat
positiva effekter för bulimi. Den farmakologiska behandlingen kan förbättra centrala
beteendemässiga och psykologiska symtom. Det krävs oftast kombinerade metoder vid alla
ätstörningar då till exempel medicinering inte har långsiktiga effekter (Clinton & Norring,
2009 ; Grilo & Mitchell, 2010 ; SiS, 2012).
Psykoterapeutiska behandlingar är de vanligaste metoderna vid ätstörningar. Men även andra
metoder används, som exempelvis olika former av självhjälp, pedagogiska måltider,
bildterapi, musikterapi, sjukgymnastisk behandling samt mindfulness och mindful eating. Det
finns få studier om dessa metoder men de har alla visat positiva resultat och används idag
inom flera ätstörningsbehandlingar i Sverige (SiS, 2012).
Ätstörning Utan närmare specifikation och Hetsätningsstörning
Ätstörning UNS innebär att en person har vissa anorektiska eller bulimiska symtom, men
uppfyller bara några av kriterierna för varje diagnos. Ätstörning UNS beskrivs som en mildare
form av ätstörning, men den kan vara lika svår att behandla, särskilt om andra psykiska
symptom i form av ångest, nedstämdhet och självskadebeteenden förekommer. Behandling
för UNS kan variera beroende på vilka symtom som är starkast. Ätstörningar kan gå in i
varandra och en individ kan gå från att ha bulimi till anorexi eller tvärtom.
Hetsätningsstörning innebär att hetsätningar sker, men till skillnad från en bulimiker kräks
inte hetsätaren upp sin mat efteråt, eller använder sig av andra kompensatoriska beteenden.
Förvrängd kroppsbild, stark viktkontroll och ångest är samma som vid andra ätstörningar.
Ofta med tiden kan personer med hetsätningsstörning bli överviktiga och få komplikationer
som högt blodtryck och diabetes. Behandling måste därför fokusera på både ätstörningen och
övervikten (Clinton & Norring, 2009 ; Sandeberg & Bengtsson, 2014).
Fysiska och psykiska symtom vid ätstörningar
Nedan följer fysiska och psykiska symtom som kan förekomma vid ätstöringar. Dessa visar
hur allvarliga konsekvenserna kan bli av en ätstörning, samt varför detta kan utveckla en
rädsla och oro hos närstående. Det påvisar även varför både pedagogiska och terapeutiska
insatser krävs (Clinton & Norring, 2009 ; Grilo & Mitchell, 2010).
Anorexi: Fysiska och Psykiska
konsekvenser

Bulimi: Fysiska och Psykisk konsekvenser

Fysiska: Avmagring (BMI under 17,5),
menstruation upphör, kalla händer och fötter, blå
missfärgning i huden (p.g.a. syrebrist i blodet),
långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, frusenhet,
tandlossning, lanugobehåring, håravfall,
svullnader, försenad längdtillväxt, försenad
pubertetsutveckling, blodbrist, minskning av vita
blodkroppar, lågt blodsocker, rubbad vätske- och
syrabasbalans, benskörhet, EKG-förändringar,
leverpåverkan, mag- och tarmproblem,
hjärtproblem, låg salivsekretion, dödsfall (både på
grund av somatiska samt psykiska symtom).

Fysiska: Matstrupsinflammation,
tandemaljskador (t.ex. frätskador), svullna
spottkörtlar, magbesvär, buksmärtor, förhöjt Samylas, kaliumbrist, minskad kloridnivå,
håravfall, låg kalciumhalt, hjärtproblem,
metabolisk alkalos (syra-basbalansen rubbas och
får ett onormalt högt pH i blodet p.g.a kräkning
eller intorkning), låg salivsekretion, dödsfall.

Psykiska: Ångest, depression, självmordstankar,
självmord, hyperaktivitet, låg självkänsla,

Psykiska: Ångest, depression, självmordstankar,
självmord, självskadebeteenden, låg självkänsla,
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koncentrationssvårigheter, självskadebeteenden,
tvångsmässighet, irritabilitet, sömnsvårigheter.

missbruk, koncentrationssvårigheter, irritabilitet,
sömnsvårigheter

Källa: Sandeberg & Bengtsson, Läkemedelsboken 2014
Vid Ätstörning UNS och Hetsätningsstörning kan dessa konsekvenser förekomma beroende
på vilka ätstörningssymtom som finns.
Då svälttillstånd samt kräkningsbeteende kan insöndra hormoner som endorfiner och kortisol
leder detta till en känsla av välbefinnande, vilket gör att svält och kräkningar är
vidmakthållande faktorer. Detta kan göra det svårare för personen att släppa taget om
ätstörningen. Tillstånden kan leda till extrem tvångsmässighet, perfektionism,
självupptagenhet och social isolering. Till sist kan personen enbart tänka på mat, vikt och
kroppsutseende, vilket kan utveckla svåra konsekvenser inom arbete, skola och det sociala
livet. När det kommer till det sociala livet kan sjukdomarna leda till stora påfrestningar på
familj, vänner och partner där relationerna kan försämras eller brista, och vänner och partner
kan förloras. Vid en längre tids ätstörning riskerar personen att skapa en sjukdomsidentitet
som är oerhört svår att bryta. Personen har då blivit sin ätstörning och kan inte längre se sig
själv (Allgulander, 2014 ; Sandeberg & Bengtsson, 2014).

Orsaker
Orsaker till ätstörningar kan vara flera hos en och samma individ. Det kan handla om genetisk
sårbarhet, personlighetsdrag, kulturella-, psykologiska- och/eller sociala faktorer. Ur ett
samhällsperspektiv kan individen bli triggad till en ätstörning på grund av det västerländska
samhällets normer och värderingar. Människan ska vara smal, vältränad och äta rätt och nyttig
mat. Samtidigt har det aldrig i vårt västerländska samhälle funnits en sådan stor tillgång till
livsmedel. Ytterligare kan en negativ självbild, samt ett fåtal nära vänner i sin omgivning,
vara riskfaktorer. Utlösande faktorer kan vara bantning, stress, traumatiska livshändelser (t.ex.
dödsfall, mobbning, misshandel, övergrepp) familjesvårigheter (t.e.x separationer).
Samsjuklighet är även vanligt vid ätstörningar, vilket betyder att en person med en ätstörning
samtidigt har annan fysisk eller psykisk sjukdom. Kombinerat kan detta göra tillfrisknandet
ännu svårare för personen. Ångest, depression och tvångssyndrom är förekommande vid
ätstörningar, samt kan sjukdomar som missbruk, psykoser, diabetes, ADHD, Aspergers
syndrom och Autism finnas (Clinton & Norring, 2009 ; Grilo & Mitchell, 2010 ; SiS, 2012).

Att vara närstående
Ätstörningar påverkar sociala relationer på så sätt att närstående kan tvingas anpassa sig och
organisera sina liv runt att vårda och stötta den drabbade familjemedlemmen. Vardagen blir
svår, utmanande, frustrerande och livet kan kännas tungt. Närstående kan uppleva ilska,
skam, hjälplöshet och sorg när de inte kan kontrollera sjukdomen eller hjälpa den drabbade.
Ofta uppstår skuldkänslor över att personen har blivit sjuk. Till närstående kan professionellt
stöd behövas, då känslor av maktlöshet och förlust kan uppstå när de inte vet hur de kan vara
till hjälp. Det kan skapas en väldig börda, stress och ångest när boende delas med en
familjemedlem som har en ätstörning. Det är inte ovanligt att sjukdomen leder till
familjeproblem och att närstående får svårt att hantera arbete, fritid och ekonomi under
sjukdomstiden. Ätstörningar kan leda till svåra påfrestningar på nära relationer. Trots de
fysiska och psykiska svårigheter som uppstår i samband med en ätstörning kan relationerna
under behandlingsprocessen stärkas om närstående och den drabbade får hjälp att bekämpa
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sjukdomen tillsammans (Dimitropoulos m.fl., 2009 ; Highet m.fl, 2005 ; Keski-Rahkonen
m.fl., 2011).
Clinton och Norring (2009) beskriver hur flera av de studier som genomförts om ätstörningar
visar att närstående spelar en betydande roll för patienter med ätstörningar, och det är viktigt
att de engageras i behandlingen, särskilt om boende delas och en nära relation finns.
Behandlaren ska hjälpa närstående att bemöta ätstörningen och stötta patienten på bästa sätt,
samt hjälpa till att förbättra och stärka relationer. Även Hällström (2009) hävdar att stödet av
närstående kan ha en väsentlig roll i behandling och påverka behandlingsresultaten efter
avslutad behandling.
Behandling till närstående består vanligtvis av psykoedukativ behandling (information om
ätstörningar), hjälp att uttrycka känslor och förbättra kommunikation, självhjälp, workshops,
gruppträning och rådgivning. Det är betydande att närstående ges information om
ätstörningen och användbara verktyg i vardagen, detta eftersom det underlättar för både dem
och patienten (Grilo & Mitchell, 2010 ; Highet m.fl., 2005).

Att vara syskon
I en studie av Areemit m.fl. (2010) deltog 20 friska syskon (14 flickor, 6 pojkar) till 17 syskon
med en ätstörning (15 hade anorexi). Teman i studien innefattande följande: önskan att förstå
ätstörningen, medvetenhet om ätstörningens beteenden och tankar, förståelse kring svält- och
tvångsbeteenden, ökande familjekonflikter och argument, medkänsla och omsorg gällande
ätstörningen, känslor av sorg och uppoffring, ansvar för sjukdomen, och slutligen
genomslagskraft som ätstörningen har haft i alla aspekter av livet. 80 procent av
respondenterna visade att de påverkades negativt av sina syskons ätstörning.
Syskon kan uppleva både positiva och negativa delar av att ha ett syskon med en ätstörning.
De positiva delarna innefattar personlig mognad, starkare relationer inom familjen, ökad
empati, ökat ansvar, ökad anpassningsförmåga, problemlösning och kreativitet. De negativa
upplevelserna kan vara sorg, oro, förlust, avundsjuka, rädsla, ilska, skuld och skam (Areemit
m.fl, 2010 ; Halvorsen m.fl, 2013 ; Honey & Halse, 2007, Honey m.fl., 2006).
Det inte är ovanligt att det är syskon som är de första att upptäcka ätstörningen och ser vilken
sorg sjukdomen skapar inom familjen, särskilt hos föräldrarna. Syskonen står ofta i mitten där
de inte vet om de vågar avslöja och svika sitt syskon, eller om de kan lita på att den drabbade
inte skadar sig själv. Det finns risk för att syskonen kan bli påverkade av ätstörningen, särskilt
om de fortfarande bor hemma. Syskon kan känna sig utanför och bortglömda eftersom
familjens tid och energi går åt till ätstörningen. De kan dra sig undan, eller uppleva irritation
över att den drabbade ständigt får uppmärksamhet och kommer undan med negativa
uppföranden. De kan även bli beskyddande och anta en vårdande roll till den drabbade.
Konkurrens, osynlighet, stress, sorg, förnekelse, ilska, avundsjuka på uppmärksamheten är
ytterligare upplevelser som kan förekomma. Det kan även finnas risk för smittoeffekt, det vill
säga att det friska syskonet är eller riskerar att själv hamna i en ätstörning (Keski-Rahkonen
m.fl. 2011).
I en studie av Honey och Halse (2007) intervjuades 24 föräldrar som hade flickor i tonåren
som behandlades för anorexi. Alla flickor hade minst ett syskon. De flesta föräldrarna i
studien ansåg att anorexin hade haft en negativ effekt på vardagslivet, rutiner, relationer samt
på syskonen. 18 av de 24 föräldrarna beskrev att de försökte arbeta för att minska de negativa
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effekterna genom att försöka uppmärksamma tecken på att det friska syskonet mådde dåligt.
Vanliga tecken var att de friska syskonen drog sig undan, åt sämre, presterade sämre i skolan
och blev nedstämda. Föräldrarna uppmuntrade syskonen att tala ut om deras känslor.
Dimitropoulos m.fl. (2009) beskriver hur syskon i deras studie upplevde att de ofta stod i
mitten mellan föräldrarna och patienten. De kände ett ansvar över att förbättra situationen för
båda parter vilket satte en enorm press på syskonen. Det är precis lika viktigt, enligt
Dimitropoulos m.fl., att friska syskon får hjälp då även de påverkas av ätstörningen. Samt att
behandlaren hjälper föräldrarna att ta hand om båda syskonen för att det friska barnet inte ska
glömmas bort. I en annan studie av Halvorsen m.fl. (2013) deltog 21 syskon som samtliga
beskrev att föräldrarna gav mindre uppmärksamhet till de friska syskonen under patientens
sjukdomstid. 24 % av syskonen kände att de inte fick någon uppmärksamhet överhuvudtaget.
Ett problem som Blessing (2007) tar upp är att det kan förekomma problem mellan friska och
drabbade syskon. Problemen kan handla om att det friska syskonet har utsatt den drabbade för
mobbning. Det kan även visa sig att den drabbade har blivit utsatt för sexuell eller fysisk
misshandel av sitt syskon. Syskon kan alltså även vara en del av ätstörningens uppkomst eller
att den vidmakthålls, vilket är betydande som behandlare att undersöka innan personen
involveras i patientens behandling.

Stöd och behandling till syskon
Det är viktigt att införa behandling till alla i familjen då en ätstörning kan påverka både
syskon och föräldrar. Alla i familjen kan uppleva olika svårigheter och känslor till varandra.
En familjebehandling bör fokusera på hela familjen och inte bara föräldrar och patient.
Behandlarens uppgift är här att kunna erbjuda en gemensam behandling eller hitta stöd till
syskonet på andra håll, till exempel enskilda samtal hos en behandlare, eller hos en kurator i
skolan. Att involvera syskon i behandling kan bidra till att motivera patienten till att göra en
förändring då relationen till föräldrarna är mer sårbar än till syskonet. Det friska syskonet kan
vara en förebild för hälsosamt ätande och tillfrisknande i hemmet till patienten
(Dimitropoulos m.fl, 2013).
Dimitropoulos m.fl. (2009) intervjuade 12 syskon som beskrev att de ofta stod i mitten mellan
föräldrarna och patienten. Att vara där för den drabbade upplevdes för den friska som både
ansträngande men gjorde samtidigt relationen starkare, vilket var en hjälp till patienten.
Syskonen hade velat få användbara strategier till hur de hade kunnat hantera ätstörningen och
hjälpa sitt syskon. Ett syskon beskrev att denne hade velat få mer kunskap om sjukdomen
samt olika sätt hur denne hade kunnat kommunicera och stötta den drabbade. Många av
syskonen kände att workshops och stödgrupper hade varit till god hjälp för att dela med sig av
sina erfarenheter och få råd av andra. Ytterligare beskrev syskonen i studien att de hade velat
ha mer professionell hjälp där behandlaren är empatisk, stödjande och inte dömande.
Både Dimitropoulos m.fl, (2009) och Dimitropoulos m.fl. (2013) beskriver hur väsentligt det
är att mer forskning utförs om syskon till ätstörningspatienter, samt stödmöjligheter till dessa.

Att vara partner
Ätstörningar ökar hos vuxna, vilket resulterar i ett större antal personer med ätstörningar som
är gifta eller involverade i en intim relation. Bristen på forskning kring dessa relationer har
noterats i litteraturen sedan 1980-talet och diskuteras även än idag. Den aktuella litteraturen
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beskriver de vanliga problem som par upplever, och erbjuder effektiva strategier som kan
användas vid arbete med par och ätstörningar (Dick m.fl., 2013 ; Woodside m.fl. 2000).
Highet m.fl. (2005) och Woodside m.fl. (2000) beskriver hur en ätstörning kan påverka ett
intimt förhållande på så sätt att kommunikation, öppenhet, närhet och sexliv minskar, vilket
därpå kan skapa ett avstånd mellan paret. Bulik m.fl. (2011) hävdar att den sexuella
funktionen hos personen med ätstörningen minskar på grund av de symptom som personen
har, exempelvis nedstämdhet, dålig självkänsla och förvrängd kroppsbild. Personen känner sig
inte förtjänt av att vara med sin partner, och vid samlag kan känslor av ångest uppkomma över
att visa sin kropp. I en studie av Pinheiro m.fl. (2010) undersöktes den sexuella funktionen
hos 242 kvinnor med ätstörningar. Resultatet visade att sexlusten hade minskat hos 66,9 % av
kvinnorna, och ökad sexuell ångest var vanligt hos 59,2 %.
En ätstörning kan vara påfrestande på en partnerrelation och konflikter kan lätt uppstå, vilket
kan sätta en stor press på relationen. Dock kan relationen stärkas när den drabbade väljer att
påbörja behandling. Här spelar partners engagemang en viktig roll för att relationen ska
förbättras och förstärkas. En partner kan både vara en riskfaktor till att en ätstörning
vidmakthålls, eller ett bra stöd som kan underlätta vägen mot ett friskt liv. Riskfaktorer kan
innebära att den friska partnern till exempel utsätter den drabbade för fysisk eller psykisk
misshandel (Linville och Oleksak, 2013).
Woodside m.fl (2000) talar om att ett par kan gå skilda vägar när ena partnern blivit frisk.
Detta kan bero på att relationen fått en sådan påfrestning under sjukdomstiden att paret
upplever det svårt att finna tillbaka till varandra. Ytterligare kan det bero på att den friska
partnern blivit förälskad i den drabbade på grund av dennes sjukdom och ville då vara den
hjälpande rollen. Efter tillfrisknande kan den friska partnern, eller båda, inse att deras relation
inte längre är densamma.

Stöd och behandling till partners
Bulik m.fl. (2011) beskriver att de behandlingar som finns för par är främst allmän parterapi.
Cognitive-behavioral couple therapy (CBCT) har dock visat positiva effekter vid olika
psykiska sjukdomar. CBCT är Kognitiv beteendeterapi för par där styrkor och problem
utforskas under samtal samt hur båda parter ser på deras relation. Bulik m.fl. använder denna
metod i behandlingsinterventionen UCAN - Uniting couples in treatment of Anorexia
Nervosa. Här arbetar terapeuten och paret fram mål och behandlingsupplägg under första
sessionen. Paret får därefter hjälp med att lösa problem och bryta negativa beteendemönster.
CBCT vill öka acceptansen och skapa ett tryggt och positivt klimat där relationen kan växa
och stärkas på lång sikt. I de situationer där paret bestämmer sig för skiljsmässa erbjuds
ytterligare sessioner för att minska konflikter och öka samarbetet. Det finns inget
vetenskapligt stöd för denna metod när det kommer till ätstörningar. Det kan dock enligt
Bulik m.fl. vara ett bra alternativ eftersom det har visats ha bra effekter vid andra psykiska
sjukdomar.
I en uppföljningsstudie av Bulik, m.fl (2011) undersöktes 70 vuxna kvinnor med svår anorexi.
Undersökningen innefattade 22 sessioner för par där en av parterna hade anorexi. I denna
behandling skulle inte för mycket ansvar ges till den friska partnern, som exempelvis vägning
och kontroll av måltider. Istället hjälpte behandlaren paret att hitta olika sätt att arbeta
tillsammans för att bekämpa ätstörningen. De fick hjälp med hur de kunde stötta varandra
under måltider, förbättra kommunikation och sexliv samt tala ut och arbeta med de känslor
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som uppstod. Den mest betydelsefulla faktorn som höll samtliga kvinnorna starka under
behandling var att ha stöd av sin partner. Den friska partnern hade en stor del i tillfrisknandet.
En annan behandling för par där ena partnern har en ätstörningsproblematik tas upp av
Linville och Oleksak (2013). SEFT är en behandlingsmodell som består av två terapier; EFT
(Emotionell fokuserad terapi) och SFT (Lösningsfokuserad terapi). EFT innebär att
behandlaren ska ha rollen som en “koreograf” och hjälpa paret att omstrukturera sin
relationsdans till det bättre och stärka den emotionella relationen. Vid SFT ska behandlaren
vara en spegel och reflektera parets styrkor och resurser som de kan använda för att hantera
emotionella svårigheter. Inom båda behandlingar ska behandlaren främja en miljö där paret
kan anta nya sätt att interagera med varandra, samt skapa en förändring i deras relation.
Linville och Oleksak betonar att denna behandling inte ska användas för par där våld
förekommer då det krävs andra metoder för att hjälpa den utsatta partnern.
Dick m.fl. (2013) hävdar att det är viktigt att ge olika strategier till den friska partnern för att
kunna hantera ätstörningen. Information om ätstörningar kan ges till närstående för att de ska
få en bild av vad ätstörningar innebär och de känslor samt fysiska och psykiska symptom som
kan uppstå. Goda handlingsstrategier kan innebära att lära den friska vilka kommentarer som
ska undvikas till personen som är sjuk samt hur de kan hantera måltider och minska
ätstörningstankar hos patienten.

Att bemöta närstående
I möte med ätstörningspatienter och närstående är en viktig förutsättning som behandlare att
vara empatisk. Ytterligare är lyhördhet, kunna informera, fråga, ge stöd och råd viktiga delar
för att kunna utveckla en förtroendefull relation till sina patienter och deras närstående. En
god relation bidrar till att en vilja och motivation skapas hos patienten till att genomgå en
förändring och uppnå mål. Många personer med ätstörningar är självkritiska och det kan
förekomma relationsproblem med närstående. Som behandlare är det viktigt att förstärka
positiva delar och uppmuntra det som fungerar samt de förbättringar som sker, stora som små.
Både patienter och närstående ska få strategier till att hantera problematiken i vardagen. Dessa
strategier kan handla om bättre kommunikation och agerande för att svåra situationer ska bli
lättare att hantera för alla parter. Detta underlättar på så sätt även tillfrisknandeprocessen samt
förstärker relationen. När det kommer till närstående är det viktigt att inte skuldbelägga dem
för patientens ätstörning utan istället arbeta med hela familjen och efter hur problemen kan
lösas. Behandlaren ska hjälpa dem att våga se, bemöta, stötta och lyssna på patienten. Vid de
situationer när familjerelationer är särskilt känsliga (t.ex. övergrepp) är det viktigt att vara
försiktig med vem som involveras i patientens behandling. Ibland kan det även vara att
föräldrar, syskon eller partner inte vill delta i behandling, här är det viktigt att försöka finna
andra närstående i patientens omgivning, och eventuellt erbjuda patienten gruppterapi för att
träffa andra i samma situation (Hillege, Beale & McMaster, 2006 ; Ortiz, 2014 ; SiS, 2012).
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med denna uppsats har varit att belysa behandlares uppfattningar om syskon och
partners upplevelser av att ha en nära person med en ätstörning, samt betydelsen av att
behandlaren involverar de närstående i den drabbades behandling och lär ut strategier till
dessa.
Frågeställningar:
 Hur påverkas syskon och partner när en närstående har en ätstörning?
 Vilka stöd- och behandlingsmöjligheter erbjuds till syskon och partners på
verksamheterna, samt vilka möjligheter och svårigheter finns det med att involvera
dem i dessa?
 Vilken betydelse kan syskon och partners ha för patientens tillfrisknande?
 Hur bemöter och påverkar behandlarna syskon respektive partner, samt hur lär
behandlarna ut strategier till dessa?

Teoretiska utgångspunkter
Systemteoretiskt perspektiv
Studien vill utifrån ett systemteoretiskt familjeperspektiv belysa syskon och partners
betydelse för den drabbades tillfrisknande, samt vilka delar som är viktiga att arbeta med för
att stärka samspelet i familjesystemet.
Det systemteoretiska perspektivet har ett cirkulärt tänkande som lägger vikten på det
sammanhang och samspel som existerar mellan individer. I det psykosociala arbetet
analyseras individen utifrån sin omgivning och sitt sociala nätverk. En individs omgivande
miljö är betydande för individens utveckling. Utvecklingen betraktas som ett resultat av det
samspel som finns mellan individen och miljön (Klefbeck & Ogden, 2003).
Systemteorin infördes under 1930-talet av Ludwig Von Bertalanoffy, och teorin blev med
tiden populär att använda i familjestudier. Det systemteoretiska perspektivets grundtänkande
kan urskiljas långt tillbaka i tiden när Aristoteles levde och en av hans ordspråk löd ”helheten
är större än summan av delarna” (Öquist, 2008 s.9). Enligt systemteorin betraktas alla
sammanhang som ett system och en helhet där olika delar existerar i helheten. Varje individ
och företeelse i samhället betraktas som en del i ett större system där varje del kan påverka
och bli påverkad av andra delar i systemet. Om en del/individ avviker från den normala
funktionen i systemet påverkar detta de andra delarna av systemet. Teorin lägger vikten på
interaktionen mellan människor, medmänniskor och deras miljö (Öquist, 2008).
Studiens fokus ligger på ett familjeperspektiv inom systemteorin. Det systemiska
familjeperspektivet lägger vikt på processen och samspelet mellan familjemedlemmar och
individer i deras närhet. Den sociala verkligheten skapas och utvecklas när människor träffas
och samspelar. Enligt detta förhållningssätt lever, utvecklas och förändras varje individ
genom sina relationer till andra individer. Det systemiska vill inte betona problem och det
som inte fungerar inom en familj. Istället betonas framtid, hopp och drömmar som ska
förstärka individernas motivation till att använda de (eller utveckla nya) resurser, förmågor
och möjligheter som de innehar till att skapa nya goda sammanhang. Systemteorin har fått
kritik för att inte kunna förklara orsaker till problembeteenden. Teorin försöker istället söka
förklaringar genom samspelet mellan människor och arbeta utifrån detta då orsaken till ett
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visst beteende ibland kan vara svårt att finna, samt kan orsakerna vara fler än en. Vid
ätstörningar är orsakerna oftast flera, men ett systemteoretiskt perspektiv lämpar sig i den här
studien då relationer är en betydande faktor för tillfrisknandet. Som behandlare är det dock
viktigt att vara öppen för nya perspektiv och handlingsstrategier för de patienter som vill
undersöka orsaker till sitt beteende. Detta eftersom det kan vara ett sätt för dem att ta sig
vidare (Clinton & Norring, 2009 ; Rokenes & Hanssen, 2007 ; SiS, 2012 ; Öquist, 2008)).
Öquist (2008) talar om både individ-, familje- och samhällssystem där, förutom familjen, även
bland annat skola, arbete och miljöfaktorer som normer och värderingar kan påverka den
enskilda individen. Systemteorin bemöter många områden som kopplas och kan vara
användbart inom ätstörningsområdet. I behandling ska varje individ i en familj inte ses som en
enskild del. Familjen ska ses som en helhet, där samspelen mellan individerna i systemet är
det väsentliga. Systemteorin anser att det är mer betydande att undersöka helheten inom
familjen och med hjälp av detta försöka förstå beteenden hos varje familjemedlem. När en
familjemedlem drabbas av en sjukdom, i detta fall en ätstörning, påverkar detta de andra i
systemet och utvecklar förändringar i beteendet hos varje familjemedlem. Det sker en
förändring i familjesystemets uppbyggnad och de friska medlemmarna måste nu anpassa sig
efter den drabbade. Detta skapar en väldig påfrestning på familjen och det krävs ofta
professionell hjälp för att kunna lära sig hantera samt förändra negativa tanke- och
beteendemönster. Familjen är i behov av att släppa ett linjärt tänkande och få in ett mer
systemteoretiskt tänkande där alla får hjälp att förstå varandra, samt utveckla goda
handlingsstrategier vid svåra situationer (Bernler & Johnsson, 2001 ; Clinton & Norring,
2009).
I det psykosociala arbetet fokuserar systemteorin främst på att förstå och förbättra relations-,
beteende- och kommunikationsvårigheter inom familjen. Perspektivet vill öka förståelsen för
de svåra processer och samspel som kan uppstå mellan människor, samt bidra till att förbättra
och utveckla individens förmåga till att både upptäcka och hantera dessa. I arbetet med
familjer är det viktigt att hjälpa medlemmarna att skapa en balans mellan delarna och
helheten, samt ge individerna inre och yttre verktyg för att kunna göra detta. Kommunikation
är ett viktigt begrepp inom systemteorin. Genom handlingar, verbala uttryck och kroppsspråk
kommunicerar vi ut olika budskap och känslor. I en familjesituation är det viktigt som
behandlare att skapa en god kommunikation mellan familjemedlemmarna för att stärka
relationerna och skapa en tryggare atmosfär. På så sätt lär sig familjen att få en bättre
förståelse för varandra samt lyssna och agera på ett annorlunda och bättre sätt. Fokus ligger på
att skapa en varaktig och positiv utveckling, där tid ges åt individen för att kunna genomgå en
förändring. Individerna ska genom sin egen kompetens kunna upptäcka, bearbeta och utveckla
sig själva. Genom detta är målsättningen att kunna lägga ihop sitt livspussel till någonting bra
och hållbart. Behandlarens uppgift i detta är att hjälpa patienten att själv upptäcka sina styrkor
och förmågor, för att sedan använda sig av dessa till att kunna genomgå den önskade
förändringen. Det är klienten själv som ska finna förmågan inom sig för att lyckas genomföra
förändringen. Behandlaren ska i detta fall hjälpa närstående att finna redskapen, och själv vara
ett redskap och en stöttepelare till patienten för att denne ska lyckas genomföra sin
förändringsprocess (Öquist, 2008). Relations-, kommunikations-, och beteendeproblem är
viktiga delar att arbeta med vid ätstörningar, och att kunna se alla de betydande individerna i
den drabbades nätverk. På så sätt kan även närstående få hjälp, och vara en betydande del i
behandlingen, om detta önskas av patienten (Clinton & Norring, 2009).
Det systemteoretiska perspektivet kan knytas till ett behandlingspedagogiskt perspektiv
eftersom pedagogik handlar om att utveckla och lära individer att bemöta varandra och olika
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utmaningar på ett annorlunda och bättre sätt. Ytterligare handlar det om att skapa goda
relationer, både mellan behandlare och patient samt mellan patient och närstående (Johansson,
2012 ; Rokenes & Hanssen, 2007). Med hjälp av ett systemteoretiskt perspektiv har denna
studie kunnat koppla perspektivet till syskon och partners, samt kunnat skapa en god analys
och reflektion av materialet. Det har varit fokus på att det empiriska materialet ska vara så
förståeligt som möjligt.

METOD
Nedan följer ett avsnitt som redogör för de metodologiska överväganden som gjorts i denna
studie.

Metodologiska utgångspunkter
Hermeneutik
Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. Detta eftersom studien har valt att gå in
djupare på syskons och partners upplevelser av att ha en närstående med en ätstörning, samt
hur behandlare kan bemöta och stötta dessa i behandling. Då studiens mening var att få en
djupare förståelse för syskons och partners olika upplevelser var ett hermeneutiskt
förhållningssätt lämpligast. Detta bekräftar Bryman (2011) som menar på att en hermeneutisk
utgångspunkt får fram forskningsresultat som ger en ökad förståelse kring människors
upplevelser och tolkningar, samt deras handlingar utifrån detta, vilket var tanken med denna
studie. Bryman skriver vidare om hur viktigt det är att ha förmågan att kunna inta och sätta sig
in i andra människors perspektiv och situationer, samt kunna förstå hur människors tidigare
erfarenheter och kunskaper påverkar hur de tolkar ett fenomen.
Hermeneutik förklaras som en tolkningslära som kännetecknas av att försöka förstå och sätta
sig in i hur människor upplever sig själva och sin omgivning, d.v.s. den sociala miljön.
Hermeneutiken vill förstå meningen med människors handlingar, känslor och tankar och är
inte ute efter att söka förklaringar, utan istället söka förståelse genom att studera social
verklighet. Människans sociala verkligenhet utvecklas och förändras ständigt av människan.
Inom denna utgångspunkt betraktas människan som ett subjekt och alla handlingar som
människan utför har en mening. Hermeneutik försöker tolka meningsfulla fenomen skapade
av människor, exempelvis texter och handlingar. Hermeneutisk tolkning innebär att kunna
förstå en människas uttryck för att skapa inlevelse i ett mänskligt, socialt och kulturellt
sammanhang. Då denna utgångspunkt utgår från forskarens tolkning av en företeelse samt en
tolkning av att en företeelse alltid innefattar upplevelser och känslor, blir det svårt att dra
generella slutsatser. Detta på grund av att forskningen inte baseras på stora underlag.
Hermeneutiken använder sig av kvalitativa metoder, och söker kunskap genom ord och
förståelse, i jämförelse med positivismen som söker kunskap genom kvantitativa metoder i
form av siffror, logik och datainsamling. Den kvalitativa metoden vill inte generalisera utan
gå in på djupet i en undersökning med hjälp av intervjuer, observationer, fokusgrupper m.m.
Hermeneutiken vill ha personlig kontakt och samtal, och ge mer fördjupade svar i mindre
grupper, medan en kvantitativ metod ger en större översikt i större grupper (Bryman, 2011 &
Thurén, 2007).

13

Studien fokuserade på subjektiva upplevelser och inte på att generalisera resultatet. Även
Kvale och Brinkmann (2014) menar på att den kvalitativa forskningen inte vill uppnå
generalisering utan vill söka förståelse för den sociala världen och människors upplevelser
och tolkningar. Genom litteraturstudier har en grundkunskap inskaffats kring syskons och
partners upplevelser av att ha en närstående med en ätstörning. Med hjälp av relevant litteratur
och kvalitativa intervjuer har även en mindre bild av behandlings- och stödmöjligheter för
syskon och partners uppnåtts.

Kvalitativ ansats
I denna uppsats samlades empiri in genom kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2011) syftar
kvalitativa studier på att beskriva subjektiva uppfattningar och tolkningar av en individs
omgivning och sociala miljö. Bryman beskriver vidare hur en kvalitativ studie leder till en
mer fördjupad förståelse än kvantitativa studier.
Studien tog hjälp av intervjuer vilket Forsman (1997) skriver är en vanlig metod att använda
inom kvalitativ forskning. Bryman (2011) förklarar att fokus i kvalitativa intervjuer ligger på
respondenternas åsikter och tolkningar och att det är detta som ska lyftas. Intervjuerna
utfördes i semistrukturerad form, vilket enligt Bryman innefattar en öppen dialog med
respondenterna, där det finns möjlighet att ställa följdfrågor istället för enbart bestämda frågor
(som vid strukturerade intervjuer). Denna metod valdes för att kunna vara flexibel och få så
mycket information som möjligt om problemområdet. Kvale och Brinkmann (2014) skriver
hur intervjuguider är ett bra redskap vid kvalitativa intervjuer, detta eftersom en intervju är ett
samtal som ska innefatta en god struktur för att kunna hålla fast vid syftet. En intervjuguide
arbetades fram (se bilaga) som innefattade olika teman, vilka beskrivs i avsnittet om studiens
genomförande. Kvalitativa intervjuer är enligt Bryman inte lika tillförlitliga som kvantitativa,
vilket innebär att det kan bli svårt att generalisera resultatet. Dock var inte målet med denna
studie att generalisera. En kvalitativ metod lämpade sig bäst i detta fall då studien ville
fördjupa sig inom det valda området, och få mer förståelse för syskon och partners, samt
undersöka stöd- och behandlingsmöjligheter och hur strategier lärs ut. Intervjuer utfördes med
6 anonyma behandlare på tre olika ätstörningsverksamheter i Sverige för att undersöka deras
erfarenheter av syskon och partners upplevelser, samt hur de kan bemötas och vilket stöd som
erbjuds till dem. På grund av etiska skäl kunde studien inte genomföra intervjuer med syskon
och partners. Därför skedde även en fördjupning inom ämnet genom relevant litteratur som
användes i bakgrunden.
Under de semistrukturerade intervjuerna ställdes öppna frågor. Kvale och Brinkmann (2014)
hävdar att öppna frågor ger möjlighet att omvandla korta frågor till längre svar. Under varje
intervju delades intervjufrågorna upp där varje part var ansvarig för hälften av frågorna. Detta
möjliggjorde för båda att kunna ställa följdfrågor som tillkom. Vid de tillfällen då svaren
behövde förtydligas för att säkerställa tolkningen återspeglades respondentens svar, vilket är
ytterligare en del som beskrivs av Kvale och Brinkmann. Författarna påpekar att det krävs
kunskap om ämnet hos forskaren för att kunna ställa följdfrågor. Detta uppnåddes genom
förförståelse och en god inläsning av ämnet.

Genomförande
Kontakt via telefon eller mejl togs med ett flertal behandlare och verksamheter som arbetar
med ätstörningar i Sverige. Efter sökandet blev det slutligen 6 behandlare på tre olika
ätstörningsverksamheter som deltog i studien. Orsaker till att andra verksamheter inte hade
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möjlighet att delta var främst tidsbrist. Behandlarna i denna studie beskrivs i resultatet som
respondenter, varav respondent 1 och 2 kom från en verksamhet, 3 och 4 från en annan samt
slutligen 5 och 6 från den tredje verksamheten. Respondenter 1 och 2 samt 3 och 4
intervjuades tillsammans, medan respondenter 5 och 6 intervjuades enskilt.
Ett mejl sändes ut till respondenterna under sökandet där en presentation samt information
beskrevs om studien. Ett informationsblad (se bilaga) bifogades i mejlet med en utförligare
beskrivning av studien och intervjuerna. En intervjuguide skapades i början av skrivprocessen
som sändes via mejl tillsammans med ett missiv om etiska riktlinjer (se bilaga) till
behandlarna några dagar innan mötet. Detta för att de skulle få tid att känna in frågorna,
reflektera och förbereda sig. Risken med att skicka frågorna i förhand kan vara att
respondenterna planerar svaren i förväg. I detta fall var respondenterna anonyma vilket gav
dem en trygghet vid reflektion och svar. Den semistrukturerade intervjuguiden utformades
med öppna frågor för att få så fördjupade svar som möjligt, samt för att kunna ställa
följdfrågor. Intervjuguiden indelades i följande kategorier: Bakgrundsfrågor, Syskon och
partners upplevelser, Stöd och behandling samt Möjligheter och Svårigheter. Samtycke för att
delta och bokning av möte gjordes via mejl. I informationsbladet erbjöds intervju via möte,
mejl eller telefon. Beroende på var i Sverige verksamheterna fanns var det ovisst hur
intervjuerna skulle komma att genomföras. Dock blev det slutligen endast via möte vilket
eftersträvades och sågs som positivt eftersom ett möte ger ett mer pålitligt och starkare
resultat. I informationsbladet beskrevs det att studien var anonym. Förutom information på
papper gavs informationen muntligt vid mötestillfället för att vara säkra på att respondenterna
kände sig fullständigt informerade, vilket även Forsman (1997) hävdar är väsentligt att göra
vid intervjuer.
Instrument och intervjuernas utformning
Inför intervjuerna samlades kunskap in genom litteraturstudier som behandlade det valda
området. Detta för att kunna få goda kunskaper till att ställa rätt frågor om området. Kvale och
Brinkmann (2014) talar om att detta är av stor vikt för att få en förförståelse om området som
undersöks, samt för de som deltar i studien. Under intervjuerna användes ljudinspelning med
mobiltelefon. Till en början var intervjufrågorna cirka 30 stycken, vilket resonerades fram till
vara för många i relation till den tid som fanns utsatt för studien. Dessutom var ett flertal av
frågorna vid närmare tanke inte relevanta för studiens syfte. Därför sållades frågorna ner till
ett antal av 15 stycken öppna intervjufrågor. Att studien använde sig av öppna frågor bidrog
till att respondenterna kunde ge fylliga och utvecklade svar, och möjlighet till följdfrågor
gavs. Intervjuerna började med en bakgrund om behandlaren och ätstörningsverksamheten,
och gick därefter vidare till frågor riktade mot syskon och partners. Varje intervju varade
mellan 30-60 minuter. Efter intervjuerna transkriberades det insamlade materialet över på en
dator, och analyserades till ett resultat som därefter jämfördes i en diskussion med relevant
forskning.
Forsman (1997) beskriver vikten av att dokumentera noggrant för att respondentens respons
ska bli så pålitligt som möjligt. Forsman beskriver att anteckning under intervjun kan
distrahera respondenterna, därför användes istället ljudinspelning under intervjuerna för att
stärka resultatets pålitlighet. Även Bryman (2011) påpekar det positiva med inspelning
eftersom detta underlättar den senare analysen av intervjun. Genom detta gavs möjligheten att
gå tillbaka i intervjuerna och reflektera över svaren. Bryman skriver vidare om att det finns en
viss problematik när det kommer till att ljudinspela intervjuer. Till exempel kan
respondenterna känna nervositet över att bli inspelade, vilket kan påverka deras engagemang.
Den tidiga informationen är därför av stor vikt för att de ska kunna förberedda sig och känna
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sig bekväma inför intervjun. Studiens respondenter fick information om inspelningen i
informationsbladet som skickades ut under första veckan av studiens början. En påminnelse
gavs när intervjuguide och missiv skickades ut några dagar innan intervjun.
Urval
Studien har tagit hjälp av målinriktat urval, vilket innebär att forskaren ska intervjua personer
som är relevanta för forskningsområdet och studiens syfte (Bryman, 2011). De 6 behandlare
som har deltagit innehar relevant kunskap och kompetens inom ätstörningsområdet. Samtliga
verksamheter arbetar enbart med ätstörningar där närstående är en del i patienternas
behandlingsprocess.
Sökstrategi
Under skrivprocessen eftersöktes tidigare forskning i databaserna Academic Search Elite och
PsycINFO. Dessa databaser ansågs lämpa sig bäst till problemområdet. Relevanta
vetenskapliga artiklar hittades, vilka alla är peer reviewed (förhandsgranskade). Även
faktaböcker användes genom Linnéuniversitetets bibliotek samt genom Frisk & Fris hemsida.
Vid databasundersökningen valdes artiklar som behandlade syskons och partners roll vid en
ätstörning samt hur det upplevs att vara närstående i allmänhet. Användbara källor upptäcktes
även genom andra relevanta studiers referenser. Artikelsökningen begränsades till mellan år
2005 fram till 2014, eftersom användning av nyare forskning eftersträvades. Dock användes
en artikel från år 2000.
Även om studiens valda område var relativt lite forskat på i jämförelse med forskning om
vissa andra grupper av närstående, fanns tillräckligt material till bakgrundsforskningen. För
att få en internationell utblick såg studien till att använda forskning framställd även från andra
länder. Detta bidrar till att studien kan få en högre trovärdighet. När det gällde boklitteratur
var kriteriet att böckerna skulle vara forskningsbaserade vilket också ökar studiens
trovärdighet. Vissa böcker var dock inte forskningsbaserade men var relevanta och
användbara för studiens syfte.

Kvalitetskriterier
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att den kvalitativa forskningen omvandlar de
kvantitativa begreppen reliabilitet och validitet till tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet
innefattar att kunna lita på forskningens resultat, och att likvärdiga svar uppstår om samma
undersökning utförs av en annan forskare. Intervjufrågor, transkribering och analys av
intervjuerna samt respondenternas livssituation kan påverka tillförlitligheten. Respondenterna
kan exempelvis ha en sämre tid i sitt liv vilket eventuellt kan påverka svaren. För att göra
studien så trovärdig som möjligt valdes litteratur noggrant ut, och en passande metod
användes. I det här fallet en kvalitativ metod, då denna studie inriktar sig mot en viss grupp. I
den kvalitativa undersökningen möjliggjorde öppna frågor breda och givande svar, vilket
ansågs givande för studiens syfte. Breda svar var betydande och i stort sätt nödvändiga för
studien. För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet ljudinspelades intervjuerna. Detta för
att kunna lyssna av igen, och därmed vara säkra på att allt material kom med och att inga
feltolkningar skett.
Bryman (2011) delar upp tillförlitlighet i fyra delkriterier som är viktiga och tänka på i
studier:
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Trovärdighet innebär att skapa ett trovärdigt resultat som läsarna kan lita på. Det är betydande
att forskningen utgår efter de regler som finns, och inte till exempel manipulerar resultatet på
något sätt. Det är även av vikt att respondenterna i studien får läsa studien för att forskaren
ska få bekräftat att denne har uppfattat och fått en bra bild av respondenternas upplevelser och
tolkningar.
Överförbarhet syftar på att forskaren utförligt ska redogöra och beskriva resultatet för att det
ska finnas en möjlighet att överföra och tillämpa resultatet till en annan kontext, i den här
studiens fall till ett annat ätstörningsområde eller verksamhet. En noggrann beskrivning har
genomförts av det resultat som uppnåtts. Informationen kan användas inom områden som
behandlar upplevelser hos närstående, syskon och partners, samt stöd- och
behandlingsmöjligheter till dessa. Då endast 6 behandlare intervjuades är detta för lite
material för att kunna dra generella slutsatser, dock kan resultatet ge en mindre och djupare
bild av just syskon-, partner- och närståendeperspektivet vid ätstörningar. Studiens resultat har
tillräckligt starkt material för en fortsättning av forskning inom området där möjlighet finns
att utföra ännu bredare studier. Det har även efter studiens avslut upptäckts att
problemområdet kan vara betydande att utföra mer forskning inom.
Pålitlighet innebär att utförligt beskriva hur forskaren har gått tillväga genom hela studien.
Detta för att läsarna ska kunna följa hela processen samt ifall studien krävs att göras om. Det
har varit noga i studien att beskriva tillvägagångssätt och processen så utförligt som möjligt
för att skapa en god pålitlighet och kvalitet.
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om sina egna
värderingar och åsikter men inte låter dessa styra studiens resultat och slutsats. I den här
studien har självmedvetenhet och kontroll varit betydligt över att egna åsikter och synpunkter
inte styrt resultat och slutsats.
Studien har genom sin process strävat efter att ha så hög trovärdighet och äkthet som möjligt.
Detta genom att bland annat ha en god förförståelse, varit väl förberedda och aktiva innan och
under intervjuerna. Dessutom har relevant och vetenskaplig litteratur använts. Hänsyn till
kvalitetskriterierna har tagits och noggrannhet med att dokumentera tillvägagångar har
genomsyrat processen. Trovärdighet till studien adderades genom att lägga vikt på inläsning
av ämnet för att öka förförståelsen av fenomenet. Detta var givande och till stor hjälp under
intervjuerna, då ökad förståelse för respondenternas svar uppnåddes, och därmed kunde bra
följdfrågor ställas. För att få så god trovärdighet som möjligt ljudspelades alla intervjuer in för
att stärka resultatet, och dessutom användes citat från respondenterna. Ytterligare har två
personer genomfört studien vilket kan öka tillförlitligheten då båda kan kontrollera varandra.
På grund av tidsbrist har inte respondenterna fått möjlighet att läsa studien innan inlämning
utan detta har blivit i efterhand. Det har funnits en medvetenhet om att detta kan riskera att
påverka den rättvisa bilden som Bryman (2011) betonar.
Målet var att resultatet skulle komma att besvara sitt syfte och frågeställningar, vilket enligt
Kvale och Brinkmann (2014) ökar en studies tillförlitlighet eftersom studien mäter vad den
avsåg att mäta. Studien strävade efter att de intervjuer som utfördes skulle belysa de fenomen
som studien ämnat undersöka.
Genom att ha visat förförståelse, metod och tillvägagångssätt, samt bearbetning av
intervjumaterial och analys under studiens gång har detta möjliggjort till en god tillförlitlighet
och äkthet.
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Bearbetning och analys
Transkribering av intervjumaterial
Vid transkriberingen av materialet delades svaren in efter de tre teman som hade använts i
intervjuguiden: Upplevelser, Stöd och behandling, Möjligheter och svårigheter. Ytterligare
delades texten in i två nya teman: Bemötande och Närståendes betydelse för tillfrisknande.
Transkriberingen skedde genom att varje ljudinspelning avlyssnades och transkriberades över
ord för ord till ett dokument. Intervjuerna skrevs över ord för ord för att inte missa viktigt
material. Efter transkriberingen togs ett tema i taget där svaren från alla sex respondenter
jämfördes och de mest väsentliga delarna plockades ut och lades i ett separat dokument. Ett
dokument fanns för varje tema. Både likheter och skillnader ansågs vara relevanta och
betydande för studien.
Analys
Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att trovärdigheten avgörs av hur forskaren kontrollerar,
ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten. När det kommer till analys av intervjuer beskriver
Bryman (2011) hur hermeneutik vill förstå och tolka texter, vilket lades stor vikt på när
resultatanalysen genomfördes. Texterna som transkriberades lästes aktivt igenom och
väsentlig information i varje temadokument ströks under och analyserades. Under
analysprocessen användes Kvale och Brinkmanns metod: meningskoncentrering som används
vid analys av intervjuer. Meningskoncentrering innebär att respondenternas yttranden
sammanfattades och den mest väsentliga innebörden i meningarna plockades ut, för att sedan
kunna visa detta tydligt i resultatet. Därpå delades meningarna upp i kategorier för att
underlätta analysen. Olika textrader från varje intervju lades i tillhörande kategori.
Kategorierna delades in i liknande teman som vid transkriberingen: Upplevelser av att vara
närstående till en person med ätstörningsproblematik, Stöd och behandling, Möjligheter och
svårigheter, Bemötande samt Närståendes betydelse för tillfrisknande. Därefter skedde även
en indelning i underrubriker under vissa teman för att underlätta både för diskussionen och för
läsaren. Detta möjliggjorde för en ännu bättre analys av texterna och varje kategori lästes var
för sig, samt rensades material bort som inte ansågs vara tillräckligt relevant. Diskussion och
argumentation skedde gemensamt för att det skulle ske en gemensam tolkning och olika
perspektiv av texterna. På så sätt minskade risken för att missa viktiga delar. Efter analysen
sammanställdes detta till ett resultat. Genom att utföra flera analyser gjorde detta att flera
betydande aspekter upptäcktes, vilket i sin tur gjorde att resultatet kunde sammanfattas till en
helhet och följa den röda tråden i studien. Rubrikerna gav möjlighet till en god överblick och
beskrivning för de områden som undersöktes, både i resultatet samt i diskussionen. Ytterligare
användes citat från intervjuerna för att stärka resultatet och göra läsningen intressant, samt ge
mer inlevelse i problematiken. Studien var noga med att ständigt följa syftet för att uppnå ett
pålitligt resultat.

Forskningsetiska riktlinjer
Forsman (1997) talar om två svårigheter inom forskningsetiken: moralen kring forskningens
genomförande och syfte, samt bevakningen av denna moral. Bryman (2011) beskriver att det
finns fyra huvudkrav som en forskare ska följa: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att information ska
ges till respondenter gällande syfte och upplägg i studien som ska genomföras.
Respondenterna som intervjuades fick denna information i god tid före studien för att de
skulle få möjlighet att reflektera och vara trygga i beslutet att delta. Respondenterna
informerades om att det var frivilligt att delta och att de skulle vara anonyma.
Samtyckeskravet innebär enligt Bryman att respondenterna ska ha samtyckt, det vill säga gått
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med på att medverka i studien, samt samtyckt till utrustningen som används för att genomföra
studien. I detta fall bestod utrustningen av ljudinspelning, vilket var noga att informera om för
att undvika missförstånd som skulle kunna få respondenterna att känna sig obekväma.
Konfidentialitetskravet innefattar enligt Bryman att personuppgifter om respondenterna inte
får vara tillgängliga för någon annan än de som utför studien. Detta beskrevs för
respondenterna för att de skulle känna sig trygga och säkra angående studien.
Respondenterna i denna studie är anonyma och därmed har endast kön, yrkesroll och
verksamhet (t.ex. öppenvård, dagvård) beskrivits. Detta talades om för respondenterna
muntligt och skriftligt och deras godkännande inväntades. Likaså gällande ljudinspelningen.
Slutligen betyder nyttjandekravet att forskningsresultaten inte ska ha någon annan avsikt och
mål än den enskilda forskningen hävdar Bryman. Studien var noga med att informera samtliga
respondenter om att de uppgifter som studien kommer fram till endast ska användas för
studiens syfte.
Värderingar inom forskningsarbete
Värdering kan enligt Thurén (2007) beskrivas som en drivande energi hos människan. I ett
forskningssammanhang kan det innebära att en forskare arbetar mer för att uppnå sina egna
värderingar och åsikter än att gå efter det riktiga resultatet i en studie. Till exempel kan vissa
forskare manipulera studieresultatet för att få beröm. Det kan även vara tvärtom att en
forskares värdering ligger i att hjälpa människor och försöker hitta ett botemedel för en
sjukdom, eller en fungerande behandlingsmetod för en psykisk svårighet. Som forskare är det
viktigt att vara medveten om sina värderingar, veta vad som är rätt eller fel i en situation och
kunna acceptera att det inte alltid går ens väg. I undersökningar måste kunskapen användas på
ett sätt som inte skadar andra människor eller resultatet. Forskaren ska noggrant titta över det
som skrivs eller sägs för att se om det finns en trovärdighet, samt måste forskaren även kunna
skilja på vad som är fakta och vad som är värdering, d.v.s. åsikt från till exempel en annan
forskare. En forskare ska kunna värdera källor för att se om källorna som används i en studie
är pålitliga och tillräckliga för att kunna stödja sin egen studie. Det är även av stor vikt att
respektera den grupp av människor som undersöks och inte utesluta eller nedvärdera någon
annan människa på grund av till exempel dennes bakgrund. Värderingar ska i
forskningsarbete användas för att göra det undersökande området bättre och detta ska
genomföras på ett tillförlitligt sätt där ingen människa skadas eller ett resultat manipuleras
(Bryman, 2011 & Thurén, 2007).
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RESULTAT
Nedan följer resultat av de 6 intervjuer med behandlare som har skett på olika
ätstörningsverksamheter i Sverige. Respondenterna i denna studie är fyra kvinnor och två
män. Tre av kvinnorna arbetar som kuratorer, en kvinna som specialpedagog, den ena mannen
som legitimerad psyko- och familjeterapeut, och slutligen arbetar den andra mannen som
skötare och behandlare i MFT (Multifamiljebehandling). Verksamheterna som besöktes hade
antingen öppenvård eller dagvård, eller båda delar. Arbetet involverar antingen bara barn och
ungdomar, bara vuxna, eller båda. Andra anställningar som finns på verksamheterna är bland
annat läkare, skötare, socionomer, sjukgymnaster, psykologer, olika slags terapeuter,
sjuksköterskor och arbetsterapeuter. KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en vanlig grund i
arbetet, men även andra metoder kombineras i behandlingarna inom verksamheterna.
I resultatet kommer både syskon och partners perspektiv att beskrivas, samt ett allmänt
närståendeperspektiv. Detta eftersom en del information gavs ur ett närståendeperspektiv och
inte enbart från syskon eller partner. Resultatet delas upp i följande kategorier: Upplevelser av
att vara närstående till en person med en ätstörning, Stöd- och behandling, Möjligheter och
svårigheter, Bemötande samt Närståendes betydelse för tillfrisknande. Inom kategorierna
förekommer även underrubriker.

Upplevelser av att vara närstående till en person med en ätstörning
Samtliga respondenter berättar hur en ätstörning påverkar hela familjesystemet och att det
oftast är ätstörningen som styr upplägget i vardagen. Allt från hur familjen ska äta, vad de ska
äta och vad de ska göra. Det finns ofta ett kontrollbehov hos den drabbade av att det ska vara
städat och perfekt i många delar av vardagen. Respondenterna beskriver att en ätstörning
påverkar alla som har en nära relation till patienten, och det krävs en förändring för att kunna
lämna sin sjukdom. Ofta har hela familjen vävts in i sjukdomen, särskilt om boende delas, och
familjen blir vanligtvis medberoende.
Flertalet berättar hur maktlöshet och rädsla är den främsta känslan som upplevs av närstående,
även hos partnerns och syskon. Närstående känner oftast att de inte kan förändra situationen
och det finns en oro för patientens välmående. De vill kunna resonera och säga kloka saker
som får patienten att vilja åstadkomma en förändring.
Att vara syskon till en person med ätstörningsproblematik
Samtliga respondenter hävdar att det är vanligt att de friska syskonen känner sig ledsna och
rädda för den drabbades skull. De känner sig även åsidosatta då ett enormt fokus ligger på
ätstörningen. Syskonen kommer lätt i andra hand, särskilt mindre syskon, och de kan känna
sig ohörda, obekräftade och inte lika värda. Då ätstörningen tar upp mycket tid är det svårt för
föräldrarna att göra rätt hela tiden, det vill säga att ta hand om alla barn. Detta är viktigt som
behandlare att ta hänsyn till menar alla respondenter, och att hjälpa föräldrarna ta hand om de
barn som bor hemma.
Det ställer ju till något i familjesystemet när någon har en ätstörning.. Syskonen är
sådana som kan hamna vid sidan om. Därför vill jag gärna att de ska vara med vid
samtal. Många gånger kan de också få en annan roll i familjen. De kan få nästan som
en föräldraroll i vissa lägen, och det ska de inte behöva ha. Och de ska inte behöva
tassa på tå. Det blir så att det bildas helt nya mönster i familjen som smyger sig in och
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präglar hela familjesystemet, och det är sådant som man får arbeta med ganska
mycket. Utanförskapet hos syskonet kan bli ganska stort. Rädsla, oro och ångest är
vanligt. Därför är det viktigt att ha med syskon i samtal så att de får information om
det som händer och det som gäller. (Respondent 5)
Att det uppstår konflikter är inte ovanligt när den drabbade blir upprörd över vad det friska
syskonet får göra, till exempel träna, promenera eller äta annorlunda. Här är det viktigt enligt
två respondenter att diskutera detta med det friska syskonet för att denne inte ska ta det
personligt, samt få en förståelse över att det är sjukdomens beteende. Enligt alla respondenter
kan vissa friska syskonen dra sig undan, bli tysta och söka sig till kompisar och aktiviteter,
främst för att undvika konflikter i hemmet, eller för att de inte klarar av att se sitt syskon
skada sig själv. Om situationen är väldigt intensiv hemma kan detta leda till att syskonen drar
sig undan. Samtidigt beskriver de två respondenterna att friska syskon kan uppleva
behandling som något roligt när patienten börjar få motivation till att tillfriskna. Familjen
börjar göra aktiviteter som att spela spel, pyssla eller titta på Tv tillsammans. Framförallt
repareras familjens atmosfär när patienten börjat tillfriskna.
… det kan ju bli så att hela familjen fängslas utav detta, och det blir en mysig stund att
man sitter där och tittar, eller spelar kort... Det var en mamma som berättade att
lillebror hade sagt efter att de ätit att nu var det dags att spela kort. Men storasyster
var inte hemma, hon hade ju börjat bli frisk. Och då blev han besviken över att de inte
skulle spela kort, för det hade han tyckt var jättemysigt. Så det kan bli positiva
förändringar, att man börjat göra saker ihop som man inte gjort innan, som syskonet
uppskattar. Så det behöver inte bara vara negativa saker. (Respondent 3)
Drabbade syskon kan enligt två respondenter pausa vissa relationer när de är som sjukast,
även vuxna syskonrelationer då de kan vara mer pressande än relationen till föräldrarna.
En respondent beskriver att syskon kan anpassa sig efter den dysfunktionella situationen, och
att det inte är ovanligt att de försöker dölja problemen för att ge sken av att de ändå är en god
sammanhållen familj. Syskon kan även försöka kontrollera patientens sjukdom och inta en
vårdande roll. De upplever att ingen utifrån förstår. Ibland är det syskon som gör att familjen
tar kontakt med behandling för att det är de som upptäcker sjukdomen först.
En av respondenterna berättar hur vissa friska syskon kan påverkas genom att
skolprestationen blir sämre eller att de helt plötsligt inte vill umgås med kompisar, eller att de
tvärtom vill umgås mer med kompisar. Vissa syskon kan även ta ett ansvar över det sjuka
syskonet. När situationen blivit lugnare hemma kan vissa syskon reagera genom att bli
deprimerade eller utåtagerande, detta på grund av att det finns utrymme för dem. Därför är det
viktigt att inte glömma bort syskonen, samt uppmuntra dem till att hålla kvar vid sina
aktiviteter.
Sammanfattningsvis kan upplevelserna beskrivas som både positiva och negativa enligt
samtliga respondenter. Upplevelserna under sjukdomstiden kan vara negativa eftersom det
rubbar familjesystemet och alla individer i familjen påverkas. Känslor av rädsla, oro och
maktlöshet uppstår. Dock när patienten påbörjar behandling omvandlas negativa upplevelser
med tiden till positiva och relationerna kan stärkas och läkas. Respondenterna menar att det är
viktigt att ha i åtanke att detta är en lång process som har sina upp- och nedgångar.
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Att vara partner till en person med ätstörningsproblematik
Två respondenter beskriver hur relationen mellan partners kan bli påfrestande och att den
friska kan känna sin maktlös. Det blir svårt för den friska partnern att veta hur denne ska göra.
Har paret barn är det viktigt att hjälpa paret att finna förståelse för varandra och hur de kan
underlätta för varandra i vardagen, eftersom barn är i behov av uppmärksamhet och omsorg.
Till exempel att den friska hämtar barnen efter skolan medan patienten får sin vila. Det sätts
en enorm press på både patient och den friska partnern eftersom det skapar ett stort ansvar hos
båda. I parsamtal beskriver respondenterna att det därför är viktigt att ge paret verktyg till att
hantera svåra situationer som kan uppstå, och hur de kan vara en hjälp för varandra samt
förstå varandras perspektiv.
...Vi hade samtal precis förut med en väldigt klok kvinna, lite äldre i behandlingen
som kände att hon hade varit så elak förut tidigare under inläggningen mot mannen
och mot barnen, och det var ju för att jag var hungrig sa hon. Hon var konstant arg
och skrek åt alla. Hon hade känt sig hungrig i 30 år. Och vi vet ju alla hur vi är om vi
missar en lunch. När man är i svält så är det ju så att minsta lilla triggar igång. Man
kanske söker konflikter och vill ha det på sitt sätt. Man ser till att det blir på det sättet.
Med alla medel. Ingen annan får kanske kontrollera köket. Mannen kanske känner att
“men vi vill ha det på ett annan sätt”… eller så gör man jättemycket mat… det finns
jättemycket mat i frysen, men den används inte, och det är ju också rätt provocerande
för en make, när det finns jättemycket mat men den äts inte. Pengar är ju något man
kan bråka om. Det kan gå åt mycket pengar på hetsätningar och kräkningar. Tömma
bankkontot och ta sms-lån. Så visst, det är nog sällan som relationerna är på topp, så
det är ofta problem med relationerna. (Respondent 1)
Det kan röra sig om en mamma som tar hand om barnen, städar, egentligen de
vanliga sakerna en förälder gör, men på ett extremt sätt, allt ska vara under kontroll,
och perfektionistiskt. Vi har patienter som håller på att dammsuga om nätterna och
byta gardiner och är igång och ta hand om barnen… och måltiden är ju extremt
kontrollerad och mamman blir väldigt stressad över allt det här… så det påverkar ju
otroligt mycket i relationen. Ofta har inte mannen eller partnern särskilt mycket att
säga till om. (Respondent 2)
... jag har en kvinna som är 32 år, som ännu inte tagit med sin man hit, för hon vill
inte ha hans inblandning. Utan han ska vara hennes man och inte någon terapeut på
hemmaplan. Och det är ju inte den rollen han ska ha heller. Men han kan kanske vara
ett stöd för henne. Så det gäller att involvera folk runtomkring. Jag kan tänka mig att
den mannen där är väldigt undrande om vad det är som händer här. Och jag tror att
de här frågetecknena och fantasierna behöver man prata om. (Respondent 5)
På anhörigträffar som en av de tre verksamheterna erbjuder är det många partners som undrar
hur de ska förhålla sig och vad de ska och inte ska säga. En ätstörning kan enligt respondenten
även påverka den fysiska relationen mellan par. Detta beror främst på att patienten inte tycker
om sin kropp och har en störd kroppsuppfattning. Patienten skäms över sin kropp och det
känns obekvämt att vara fysiskt nära en annan person. Det kan vara bra att träffa den friska
partnern och diskutera vad som sker och varför det sker för att den friska partnern inte ska få
känslor av att denne inte duger. Samtidigt ska verktyg ges till partnern kring hur denne kan
visa att patienten duger och är värdefull. Två andra respondenter beskriver också att
kroppsuppfattningen påverkar sexlivet, men att detta inte är det viktigaste när en
ätstörningsbehandling påbörjas. Den friska vill oftast att sin parner blir frisk och tar hand om
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sig själv samt att vardagen och det sociala börjar fungera. Sex och samlevnad kommer
därefter och är oftast inte det största problemet enligt dessa respondenter.
Förnekelse/Acceptans hos närstående
Nedanstående respondenter beskriver hur en ätstörning kan utvecklas till att bli en vana och
en acceptans. En anledning till detta kan vara förnekelse av sjukdomen, men även genom att
de accepterar sjukdomen kan det friska som finns kvar bevaras. En annan respondent menar
att förnekelse kan handla mer om okunskap och en svårighet att förstå, därför är det
betydande att närstående får komma på träffar eller stödsamtal, samt få information om
ätstörningar och patientens behandling. Ytterligare en respondent nämner att det kan finnas en
rädsla och att förnekelse är vanligare hos vuxna än hos barn. En annan anledning som
samtliga respondenter nämner är att de närstående vill undvika konflikter och vågar därför
inte möta ätstörningen. Här betonas betydelsen av att hjälpa närstående att få verktyg till att
göra just detta, möta ätstörningen.
Vi har ett par här, där man tycker att man har en rätt så trevlig middag, men där frun
hetsäter och går ifrån och kräks ganska många gånger och äter sin mat i en stor
salladsskål istället för på en tallrik. Så det är väldigt långt ifrån normalt. Men det har
varit där så länge att man tänker att de ändå har haft det lite trevligt under
middagen… så de liksom uppskattar de där trevliga stunderna mellan kräkningarna.
Och patienten tänker att “ja men det vet du ju att jag har ett behov att kräkas”. Och
alla andra bara “jaja visst ju… “ och sen kan ju vara så att i en familj blir det alla,
t.ex mormor och alla andra som accepterar det här. Så man skulle kunna säga att
familjen tappar fokus på vad som är normalt. Där har man börjat laga extra mat när
man vet att den här personen kommer för att man vet att den kommer hetsäta och
kräkas. Och då kan det röra sig om personer som är mer eller mindre normala. Som vi
alla är som vävs in i detta med tiden. Och då blir det inte konstigt, och så kommer vi
utifrån och ser det ur ett annat perspektiv så är ju det helt tokigt. (Respondent 1 och 2)
Det är ju en trickig sjukdom att förstå, så det är ju ibland svårt för föräldrarna att
förstå, så det är klart att det kan vara svårt för syskon också. Och det är väl därför
som det ibland kan vara bra att få komma hit och få lite förklarat för sig. När vi har
syskon här så brukar vi oftast gå igenom vad en fobisk ångest. Då brukar vi ta
exempel det här med hissfobi, för att få dem att förstå att det inte bara är att äta. Så
förklarar vi hur svårt det verkligen är. Det är inte så vanligt, men ibland kan det vara
svårt för anhöriga att förstå allvarlighetsgraden i det hela. (Respondent 4)
När det rör sig om syskon så brukar de inte förneka. Istället så brukar det vara de som
bär på den största informationen om hur dåligt syskonet egentligen är. Men med
partners är de ofta i början i behandlingen så insyltade i sjukdomen, att det nästan
går patientens och anorexins vägar, att de börjar kritisera oss och upplägget... Sen
efter ett tag så börjar ju de förstå mer och mer att det här är en sjukdom och att
patienten är otroligt mycket mer sjuk än vad de tänkt. Så i början är det inte ovanligt
med ganska mycket förnekelse. (Respondent 1)
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Kommunikation mellan partner/syskon och den drabbade
Konflikter vid måltider kan skapa frustration hos både patient och närstående. Samtliga
respondenter betonar att med hjälp av behandling kan vardagen bli mer strukturerad. Även om
familjen genomgår en stor och svår förändring går behandlingen åt en positiv riktning och
individerna får verktyg till att förbättra negativa mönster inom familjen. Enligt alla
respondenter är det inte ovanligt att det uppstår en ensidig kommunikation under
sjukdomstiden, som främst handlar om ätstörningen. Det sker ofta missförstånd där patienten
missförstår den friska. Till exempel om den friska säger att “du ser piggare ut” tar patienten
det som att denne nu har blivit tjock. Den ensidiga kommunikationen kan bland annat bero på
att närstående inte vågar gå in i diskussioner om ätstörningen på grund av en rädsla för
konflikter.
.. Ätstörningen kan vara så stark att den tar över vanliga funktioner och då kan det bli
mycket konflikter som ska hanteras. Och då behöver man tänka kring hur man ska
lösa detta. Vissa konflikter ska man ta och vilka ska man kanske lägga åt sidan. När
det gäller syskon så är de oftare oroliga än arga på det sjuka syskonet. Och ofta
anpassar de sig. De vet vad som kan trigga igång konflikter och undviker det. De tar
ett ansvar, som de egentligen inte ska behöva ta. Eller kan det vara så att syskonet inte
vill vara hemma, utan hellre är hos kompisar. För att det är så jobbigt att vara
hemma. (Respondent 5)
...De undviker varandra och pratar inte med varandra så kommunikationen blir ju inte
så tydlig. Egentligen är det inga svårigheter, men de möts inte i situationen. Många av
de här syskonen väljer att inte sitta med vid måltiderna, utan går upp på sitt rum
istället för att få lugn och ro. Eller väljer att åka hem till sina kompisar eller till
farmor och farfar eller mormor och morfar om de finns i närheten, för att slippa vara
delaktiga i detta. (Respondent 6)
Ovanstående respondenter menar att kommunikation och relationen tappas bort under
sjukdomstiden, men att detta sedan återigen byggs upp under behandlingen. Det kan uppstå en
del irritation, särskilt under måltider, och syskon kan därför välja att undvika måltiderna.
Syskon kan även uppleva en stark oro över att de inte längre känner igen sitt syskon.
Fokus enligt en respondent ligger på att hitta individen bakom ätstörningen, och att skilja på
sjukdomen och personen. Både den drabbade och dennes nära vill åstadkomma en förändring
och hitta tillbaka till goda relationer, men de behöver få hjälp med kraften som styr dem åt
negativa mönster.
Smittoeffekter mellan partner/syskon och den drabbade
Två respondenter berättar att de har haft många tvillingpar i behandling. Främst har en av
tvillingarna varit sjuk, men de har även haft ett tvillingpar där båda varit drabbade och
inlagda. Oftast vid inläggningar har någon av patienterna varit en tvilling. Smittoeffekter
mellan syskon har inte varit helt ovanligt, och de tror att det kan finnas en sårbarhet, eller att
det kan bero på ätmönster i hemmet, till exempel om föräldrar har gått på många dieter.
Respondenterna berättar även att de har haft syskon med ätstörningar som inte har bott ihop,
och trots detta ändå tävlat om vem som är sjukast. Två andra respondenter beskriver att det är
ovanligt, men det händer att de har familjer där mer än ett syskon är sjuk i en ätstörning, eller
har tendenser som kan visa ett ätstört beteende. Det behöver dock inte vara en ätstörning, men
det blir ett sätt för de friska syskonen att få föräldrarnas uppmärksamhet. Ytterligare två andra
respondenter har inte mycket erfarenheter av smittoeffekter, men de har sett tendenser som
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handlar mer om uppmärksamhet, och där syskonet upplever sig ha blivit bortglömd. De kan
då börja ta efter syskonets beteende. Respondenterna berättar att det kan finnas en risk för att
det leder till en ätstörning om det inte uppmärksammas, detta är dock inte vanligt. Ingen av
respondenterna har erfarenheter av smittoeffekter mellan par
Flertalet respondenter betonar att det kan finnas en genetisk sårbarhet och att det inte är
ovanligt att en släkting också har haft en ätstörning.

Stöd- och behandling
Samtliga respondenter erbjuder någon slags stödsamtal för närstående. Två av respondenterna
arbetar med vuxna och erbjuder bland annat enskilt samtal, parsamtal och familjesamtal. De
berättar att alla närstående är välkomna att ringa, mejla och vara med på samtal med
patienten. Alla respondenter anser att det är viktigt att informera om ätstörningen och
behandlingen samt användbara handlingsstrategier. Detta för att skapa en förståelse hos
närstående samt för att de ska kunna veta vilket stöd de kan vara för patienten utanför
behandlingen.
Hälften av respondenterna arbetar främst med föräldrar och syskon. En av respondenterna
arbetar med både dessa och par. Samtliga respondenter berättar att alla närstående är
välkomna att ta del i samtal. Hälften av respondenterna betonar att det stöd som ges inte är i
terapeutiskt syfte utan ett allmänt stöd, och fokus ska ligga på patientens tillfrisknande.
Närstående får råd kring hur de främst kan vara ett stöd för patienten men även för sig själva.
Vill närstående ha mer stöd, exempelvis terapi till sig själva, hjälper respondenterna att skicka
dem vidare till en annan samtalskontakt.
Vi kan ha ett anhörigsamtal här och där för att stötta upp, men det är ingen hel
behandling eller terapi. Utan då kan vi tipsa om hur man kan få en egen
behandlingskontakt... (Respondent 1)
… Vårt uppdrag är ju att jobba med ätstörningar i fokus. Men så hjälper man
anhöriga att komma vidare också. Vi träffar ju anhöriga för att göra en slags
avcheckning. Speciellt om det finns barn, så kan man prata om hur man kan hjälpa
dem. Men akut hjälp om hur man kan bemöta en ätstörning, kan vi hjälpa till med. De
får lov att ringa om de har frågor eller om de blir oroliga eller så. Men det är ändå
kopplat till ätstörningen, och det är ju även deras huvudproblem just då. (Respondent
2)
Anhöriggrupper
Samtliga verksamheter erbjuder anhörigträffar där nära personer till patienterna får delta.
Både föräldrar, syskon, partners, vänner och andra släktingar kan delta. Det är inte ovanligt att
mor- och farföräldrar är med på träffarna. På en av verksamheterna deltar ofta ett eller fler
syskon i en grupp. Inbjudan till träffarna ska främst komma från patienterna om de är vuxna.
Under anhörigträffarna ger alla verksamheter ut information om vad en ätstörning är, vad som
händer både psykiskt och fysiskt hos patienten, samt vad behandlingen innebär. Det
väsentliga är att skapa en förståelse för patientens situation samt ge närstående styrka i att
hantera sjukdomen. Förslag ges på olika strategier kring hur de kan förhålla sig och bete sig,
samt hur de kan vara ett stöd för patienten. Ytterligare ges även möjlighet att träffa andra i
samma situation och utbyta erfarenheter och råd. Dessa möten brukar enligt alla respondenter
vara värdefulla för närstående.
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Stöd för partners
Två av respondenterna arbetar mer med par än med syskon och beskriver att de vid parsamtal
ger verktyg kring hur paret kan arbeta med ätstörningen hemma. En förutsättning för att ens
kunna komma hem är att det finns någon där som alltid är behjälplig. Den drabbade har enligt
respondenterna ett stort behov av sina närstående. Lever patienten med en partner är det
betydande att den friska i relationen involveras i behandling och finns som ett stöd i hemmet.
Vid möte med par som har barn diskuteras barnens mående samt hur situationen ser ut i
familjen. En annan respondent träffar partners vid behov för stödsamtal och ger information
om hur ätstörningen ser ut, vad de kan förvänta sig, och hur de kan förstå samt bemöta den.
Stöd för syskon
Samtliga respondenter erbjuder syskon att delta i samtal med föräldrarna, oftast deltar fler
äldre syskon än yngre. Två respondenter beskriver att syskonen är välkomna att hälsa på
patienten på dagvården eftersom många syskon vill veta var patienten är hela dagarna och vad
behandlingen går ut på. Det blir på så sätt lugnande och avdramatiserat för syskonet att få veta
hur patienten har det, eftersom de vanligtvis är oroliga för patienten. Har syskonen frågor är
de välkomna att ställa dessa. De två respondenterna beskriver att de har haft syskon i olika
åldrar som varit och hälsat på. Ytterligare har även pojkvänner hälsat på. Om patienterna är 18
år kan de komma in på enskilda samtal utan föräldrar, och då är det vanligt att partnern är med
istället.
Två andra respondenter belyser under familjesamtal hur de friska syskonen har rätt till sina
föräldrar även om det ena syskonet är sjukt. Det kan hända att syskonet hamnar i skymundan
när patienten i hemmet ska äta var tredje timma och vila, och föräldrarna ska finnas
närvarande fysiskt och mentalt. Men respondenterna poängterar vikten av att vara rädd om
resten av familjen. Dels om parrelationen och sin egen tid som förälder, men även om
syskonet. Att vara med på den friskas skoluppvisning eller andra aktiviteter är betydande.
Respondenterna försöker uppmuntra till att även våga släppa in någon annan i behandlingen,
till exempel mormor eller faster som kan vara barnvakt och ta över en stund.
En respondent arbetar med MFT (Multifamiljeterapi) som innefattar både familjer samt
syskongrupper. Behandlaren utför även hembesök där en möjlighet ges att se familjen i sitt
sammanhang. I hemmet kan behandlaren tala med syskon kring deras funderingar, och ge
dem kunskap om kroppen och mat för att skapa en förståelse för den drabbade. I
syskongrupperna får syskonen berätta om sina historier och utbyta erfarenheter. Syskonen kan
ha drabbade som är i olika processer, och de kan ge varandra råd och stöd. Att ha någon att
tala med som är i samma situation och som förstår kan vara givande menar respondenten.
Inom grupperna används teman som syskonen själva kan välja, till exempel relationer, skola
eller jullov. De får då möjlighet att tala med varandra om hur de tänker att de kan hantera
olika situationer. På återträffarna berättar de om hur det har gått. Flera syskon som
respondenten träffar har önskemål om att det skulle vara mindre konflikter och att de skulle
kunna ta hem kompisar som vanligt och ha det som de har haft det tidigare.
... vi informerar om det som man behöver veta som syskon. Så de finns med under hela
behandlingsprocessen. Men de behöver inte vara med i allt, men de behöver få veta
vad som händer och få förstå varför saker är annorlunda hemma nu… (Respondent 5)
Allmänt för närstående är enligt alla respondenter att det är viktigt att uppmana närstående att
våga prata om ätstörningen, och hjälpa dem att få förståelse för sjukdomen samt vad de ska
undvika att säga. Behandlingen ska fokusera på patienten, därav ges ingen enskild behandling
eller terapi till närstående, utan fokus ligger på stödsamtal och stödgrupper av olika slag.
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Dock är närstående en väsentlig del enligt samtliga eftersom de bidrar till patientens
tillfrisknande och till att stärka relationer.
Skillnad mellan partner och syskon
Två respondenter beskriver hur det finns en skillnad mellan syskon och partner. En partner
kommer att behöva ta ett visst ansvar i den drabbades tillfrisknande, medan ett syskon inte
behöver ta ansvar på samma sätt, eftersom ansvaret ligger hos föräldrarna. Lever ett par ihop
har den friska partnern en helt annan roll och behöver involveras betydligt mer i
behandlingen. Paret kan behöva hjälp med att tillsammans hantera matsituationer, den ångest
som uppstår och samtidigt hålla kvar i sin relation. Behandling bidrar till att de flesta
parrelationer stärks om båda parter är motiverade. Respondenterna talar om att det är på grund
av detta som de arbetar mer med par och föräldrar än med syskon. Angående syskon är de
välkomna till verksamheten men fokus ligger på att syskon ska få mer styrka till att leva sitt
eget liv och på så sätt vara en förebild för tillfrisknande åt den drabbade. Det är viktigt att låta
föräldrarna ta hand om matsituationerna och istället låta syskonet vara ett stöd utanför
måltiderna. Respondenterna anser att trots att de arbetar minst med syskon är arbetet med dem
ändå på en bra nivå. I möte med syskon rekommenderar respondenterna samtalsstöd eller
andra kontakter för syskon att få hjälp, som exempelvis en vårdcentral, skolkurator eller
ungdomsmottagning.
Uppmana det friska
Två av respondenterna anser att det är viktigt att inte involvera det friska syskonet för mycket
i behandlingen. Istället strävar de efter att hjälpa föräldrarna att hantera vardagen och ta hand
om både den drabbade och det friska syskonet. De friska syskonen dyker oftast upp i
konversationer med föräldrarna, särskilt om de bor hemma. Respondenterna menar att friska
syskon ska fortsätta vara som de är, friska och ha sina aktiviteter. Detta kan på så sätt bli ett
litet andhål. Gällande yngre friska syskon ska en behandlare inte tala för mycket om
ätstörningen med dem. Utan vikten ligger på att som förälder göra andra aktiviteter med sitt
barn, samt vara närvarande och se till det friska. Respondenterna uppmanar föräldrarna att
arbeta med detta istället för att syskonet ska komma till dem för stöd. Vuxna syskon kan dock
vara ett annat stöd och hjälpa föräldrarna i den mån de kan.
Vi pratade igår här om en pappa som hade tagit med den friska tvillingen på skidresa.
Det kan ju vara väldigt bra, för det kan man inte om man har en som är svag av
ätstörningen. Och då har hela familjen fått avvara sådana aktiviteter år ut och år in.
Så vi stöttar familjerna att ha det andningshålet. (Respondent 1)
... hela familjen måste ändra på gamla mönster. De kanske inte har ätit tillsammans
förutom på helger till exempel, för att folk har så mycket annat att göra. Helt plötsligt
ska detta ändras, och får man inte information om det så undrar man ju såklart vad
det är som händer. Och då måste man ju lägga informationen på den nivån så att det
passar den som ska mottaga den. Är det mindre barn det handlar om så behöver det
finnas tydlighet kring att det som händer i familjen och att barnet inte ska behöva
bekymra sig. Sen kanske de inte behöver veta så mycket mer, men de behöver veta det.
De behöver även få veta att de inte ska bli något annat, de ska vara syskon och vara
precis som vanligt. De ska få fortsätta ta hem sina kompisar och vara som vanligt, så
att inte de vävs in i det här, så att ätstörningen breder ut sig. För ju mer plats
ätstörningen får, ju mer isolerad blir familjen. (Respondent 5)
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Två andra respondenter förklarar att vikten ska ligga på att försöka hitta det friska och stärka
detta. Till exempel genom att äta tillsammans och göra aktiviteter efter måltiderna som lindrar
ångesten hos patienten. Detta bygger på så sätt även upp relationerna inom familjen eller
mellan paret. Syskon och par kan vara ett stöd genom att göra sociala aktiviteter ihop, som att
gå på bio.
Vi brukar vara noga med att poängtera att syskonet inte ska ha ansvaret, utan mer
vara sociala kontakter, och mer ha rollen att tillföra det som finns ute. Vi pratar med
syskonen om vad de kan göra för att hjälpa till, men poängterar att de inte ska ha
ansvaret. Små syskon kan tillföra jättemycket. Det kan kännas väldigt kravlöst att sitta
och bygga lego med en treåring. Och både yngre och äldre syskonen kan vara bara ett
bra sällskap. Men ska inte känna att de måste sitta hemma jämt och avstå från sina
kompiskontakter... Utan de måste få fortsätta med sitt liv, just för att undvika det här
med att det ska bli för mycket konflikter åt något håll. Det var någon som sa att hon
bidrog med sin positiva energi när hon hade varit och hämtat kraft hos kompisarna.
Så man kan ju alltid vara behjälplig med en liten del, men man behöver inte ta
jättemycket ansvar. (Respondent 6)
Ovanstående beskriver vidare att verksamheten arbetar med att hjälpa föräldrarna att bekräfta
alla syskonen i familjen. Samtliga respondenter är överens om att syskon inte ska behöva ta
på sig ansvar för att syskonet äter, utan detta ska ligga hos föräldrarna om patienten är under
18 år. Föräldrarna ska få hjälp i att kunna ta hand om alla barn som finns i hemmet. De friska
syskonen ska även få bekräftat att de ska våga ta plats och få uppmärksamhet från föräldrarna.
Ibland kan det underlätta för hela familjen om den drabbade får komma till en annan miljö
och resten av familjen åker iväg på en aktivitet. Det är betydande att kunna vidhålla något
friskt i familjen, för både patientens och familjens skull.
... När syskon kommer hit och får veta att de kan vara delaktiga utan agera någon
slags förälder och ta ansvar för att lillasyster ska äta, utan bara behöver vara syskon
så tycker de att det är jättebra. (Respondent 6)
Sammanfattningsvis menar samtliga respondenter att sträva efter att syskonen ska vara ett
stöd utanför måltiderna, såvida de inte är vuxna. För par ligger fokus på att hjälpa den friska
partnern att vara ett stöd vid måltiden och ångesten efter, och att våga möta ätstörningen.

Möjligheter och svårigheter
Samtliga respondenter anser att det finns flera möjligheter att involvera syskon och partners.
Två av respondenterna menar att desto mer närstående vill och får vara med av patienten,
desto mindre bli ätstörningsarenan hemma. Relationerna är en stor del för att bli frisk från en
ätstörning och för att krympa den anorektiska eller bulimiska arenan.
Jättemycket möjligheter skulle jag vilja säga, på alla sätt och vis... Egentligen så
tycker inte jag att det är några svårigheter alls att involvera, däremot så kan det bli
svårigheter om det är så att man som anhörig bli överinvolverad och senare får svårt
att släppa taget. Det positiva är stödet som kan tillföras. (Respondent 5)
Mycket möjligheter tycker jag att det ändå finns… de kan vara den här som
distraherar lite och vara lite stöd för patienten hemma, och att det kan bli så att
syskons relation faktiskt stärks under behandlingen, även om den distanseras mycket i
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början… de är mycket hemifrån och orkar inte riktigt med att se sitt sjuka syskon, men
efterhand som syskonet blir friskare och de känner att de kan vara lite behjälpliga och
tillföra något, kan det ofta leda till en god relation. Både mellan kille och tjej. Det
behöver inte vara två tjejer eller två killar som är i samma ålder, utan det kan ju vara
i alla möjliga åldrar. Och svårigheter det kan ju vara det här med att syskonet tar på
sig ett stort ansvar. Så att det blir en slags behandlare eller en extra förälder. Så man
får jobba med att de får behålla den här syskonrelationen och att det inte blir någon
föräldrarelation.. (Respondent 4)
Två andra respondenter beskriver att om relationer finns som är positiva och värdefulla, som
patienten inte vill förlora, är detta en motivation. Om stödet hemma finns att sitta ner efter en
måltid och diskutera och få hjälp kan deta vara ett värdefullt sätt att arbeta ihop som familj.
Genom att involvera syskonen i behandlingen så mycket som möjligt så att de förstår
sjukdomen och uppmuntra till att göra sådant tillsammans som är kul, så kan man
främja positiva effekter. (Respondent 6)
Svårigheter som en respondent anser vara av att involvera syskon var att få dem att komma på
samtal eller syskongrupper. Oftast beror detta på att syskonen inte vill vara ifrån skolan eller
kompisar. Det kan även vara att föräldrarna bara tar med det sjuka syskonet, för att de inte vill
involvera det friska syskonet. Respondenten påpekar dock att varje individ i familjen är en del
i hela systemet. En annan svårighet är att syskonet ibland kan glömmas bort. Samma
respondent anser att syskonen ska vara delaktiga då de är viktiga för familjesystemet. Ofta går
det att vara delaktig och samtidigt få vara tonåring. Respondenten betonar att det kan finnas
en kraft i syskon som kan motivera den som är sjuk till att ta sig igenom ätstörningen. Detta
eftersom patienten vill undvika att syskonen ska behöva känna sorg. Det kan alltså bli en
positiv effekt av att syskon får delta i familjesamtal och grupper eftersom de får tala om sina
erfarenheter och vad de tycker och tänker.
Två andra respondenter talar om hur patientens motivation kan avgöra om närstående
involveras eller inte. I ett tidigare citat hade en patient till exempel valt att inte involvera sin
man i sin behandling. Detta kan leda till att mannen känner sig förvirrad och maktlös, samt
kan det bli svårare för patienten att genomgå processen ensam.
En svårighet som tas upp av ett fåtal respondenter var att vissa närstående inte vill involveras i
behandling trots att patienten önskar detta. Här är det viktigt att försöka hitta andra goda
relationer i patientens nätverk som kan vara ett stöd.
Hälften av respondenterna beskriver att samtidigt som partners kan innebära goda möjligheter
för tillfriskande, kan ett självdestruktivt förhållande vara en betydande riskfaktor för att
ätstörningen vidmakthålls. Om den friska partnern utsätter den drabbade för fysisk eller
psykiskt misshandel, eller begår andra övergrepp mot patienten ska denne inte involveras i
behandling. Detta gäller även för syskon enligt respondenterna. Åtgärder övervägs och
behandlarna uppmanar den som utsätts att lämna partnern. Dessa problem stöter dock
respondenterna inte på ofta, eller så väljer den drabbade att inte diskutera det. Respondenterna
lyfter fram att om partners eller syskon har en positiv och nära relation till den drabbade, samt
är ett gott stöd, är dessa viktiga att involvera i tillfrisknandeprocessen.
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Bemötande
Det viktigaste som respondenterna anser vara vid bemötande av partners och syskon riktades
till närstående i allmänhet. Att få närstående att känna sig välkomna hävdas vara viktigt av
samtliga respondenter. Flertalet av respondenterna betonar att det ska vara en öppen atmosfär.
De belyser att de inte är ute efter att skuldbelägga någon, utan istället skapa en förståelse för
patienten och avlasta närstående från skuldkänslor. Att bekräfta närstående i sina känslor kan
göra att de känner sig lugnare och förstådda. Istället för att skuldbelägga arbetar
verksamheterna för att få det som inte fungerar i familjen att förbättras. Ansvaret läggs inte på
en individ utan på att arbeta tillsammans. Ytterligare var respekt en viktig del i bemötandet.
Jag är ganska lyssnande, och ställer frågor kring hur det känns för dem... Och sen
låta dem sätta ord på det själva. Och jag dömer ingen för det de säger. De ska ju våga
säga hur de tänker och vad de känner. Och jag kan ju inte vad som är rätt eller fel. Så
det handlar om att vara lyssnande och få dem att våga delge hur de har det här och
nu. (Respondent 6)

Närståendes betydelse för tillfrisknande
Samtliga respondenter beskriver att närstående kan vara av stor betydelse för patientens
tillfrisknade. Två respondenter beskriver hur patienterna behöver sitt nätverk, då det är
oerhört svårt att ta sig igenom en ätstörning ensam. Här spelar partnern en väsentlig roll och
det stöd som den friska kan ge den drabbade. Två andra respondenter beskrev att både äldre,
jämnåriga och yngre syskon ofta kan vara länken till vänskapsvärlden eller det som händer i
skolan, samt stå för det friska. De berättar att närstående spelar en viktig roll för att bli frisk.
Ytterligare kan syskon enligt alla respondenter spela en väsentlig roll för både föräldrarna och
patient, eftersom de är friska och har vanliga aktiviteter och är en del av livet som fortgår
utöver det sjuka spåret.

Sammanfattning av resultat
Ätstörningar har en stor påverkan på partner och syskon, samt närstående i allmänhet. Enligt
respondenterna är det betydande att erbjuda närstående olika stödalternativ samt ge goda
verktyg till hur de kan hantera svåra situationer. Detta ges i form av anhöriggrupper och olika
former av stödsamtal på samtliga verksamheter. Enligt samtliga respondenter är det av vikt att
syskon och partners får möjlighet att bli involverade i behandlingen, samt att de erbjuds
information om sjukdomsbilden. Detta för att minska känslan av maktlöshet och av att inte
kunna påverka situationen. Genom att få information om handlingsstrategier kan detta bidra
till en större trygghetskänsla i sammanhanget, samt lindra en viss del av oron.
Majoriteten av respondenterna uppger att det är viktigt att syskon och partners inte tar på sig
en roll som de inte ska behöva ta. I synnerlighet var det enligt respondenterna viktigt att unga
syskon inte ska behöva ta på sig en slags föräldraroll till sitt syskon. I vuxna relationer,
framförallt i situationer där den drabbade bor med sin partner, får den friska partnern ta ett
visst ansvar i vardagen. Partners behöver få hjälp med att hantera vardagen och hur de kan
bemöta ätstörningen vid till exempel måltider och ångesten efter. Syskon kan hamna i
skymundan när fokus ligger på den drabbade, därför bör föräldrar få stöd i hur de kan ta hand
om både den drabbade samt det friska syskonet/n.
Syskon kan vara en frisk förebild till den drabbade på så sätt att de kan vara ett stöd utanför
måltiderna. Det betonas att att friska syskon ska fortsätta vara som de är, friska och ha sina
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aktiviteter. Detta kan på så sätt bli ett litet andhål. Föräldrarna ska försöka vidmakthålla det
friska i familjen, både för den drabbades, men även för hela familjens skull.
Behandlarens bemötande är ytterligare även en viktig del. Det upplevs som en trygghet när
närstående blir förstådda och inte skuldbelagda, samt får kunskap i hur de kan vara ett stöd på
bästa sätt till patienten. Detta betonas av ett flertal respondenter.
Det är väsentligt att det finns en god och nära relation mellan patient och närstående för att det
ska bli en motivation för patienten och en nytta för tillfrisknande. Samtliga respondenter
beskriver mer möjligheter än svårigheter med att involvera närstående i den drabbades
behandling. Närstående betonas av samtliga respondenter vara av stor betydelse för patientens
motivation och tillfrisknande genom att de på olika sätt kan vara ett stöd i vardagen, samt
bidra till att patienten känner hopp, livsglädje och värdefullhet.
Resultatet besvarar studiens frågeställningar genom att respondenterna beskriver hur syskon
och partners kan påverkas av att ha en nära person med en ätstörning. Stöd- och
behandlingsmöjligheter uppges samt vilka möjligheter och svårigheter det kan finnas av att
involvera närstående i dessa. Ytterligare har vilken betydelsen syskon och partners kan ha för
patientens tillfrisknande beskrivits, och respondenterna har besvarat hur de bemöter, påverkar
samt lär ut strategier till syskon respektive partners.

Teoretisk problematisering
Samtliga respondenter beskrev att när en relation har varit eller är god kan detta gynna båda
berörda parter och deras styrka genom tillfrisknandeprocessen. De förespråkade vikten av hur
relationer kan påverka patientens tillfrisknade både i positiv och negativ riktning, beroende på
relationens struktur. Resonemanget kring relationerna kan kopplas samman med systemteorin
som denna studie har utgått från. Systemteorin handlar om individer i olika system och
relationer kring dessa, samt hur de påverkar varandra.
Teorin utgår från att alla individer i en familj interagerar med varandra. Fokus ligger på att
förstå och förbättra relations-, beteende- och kommunikationsvårigheter inom familjen. Hela
familjen är ett system där individerna är olika delar i en helhet som samverkar med varandra.
Tillsammans utgör familjen en helhet. När en individ, i detta fall, blir drabbad av en
ätstörning rubbas systemet, och alla individer i systemet och deras interaktion påverkas.
Systemteorin vill öka förståelsen för de svåra processer och samspel som kan uppstå mellan
människor, samt förbättra och utveckla individens förmåga till att både upptäcka och hantera
dessa. Systemteorin bygger på att förbättra och stärka relationer genom olika inslag i den
behandling och de pedagogiska bemötande som ges till involverade. Vid arbete med familjer
är det viktigt för patientens skull att alla individer i systemet samverkar. Respondenterna
arbetar främst med att förbättra och utveckla den drabbades förmåga och styrka till att hantera
svåra situationer. Patientens sociala nätverk är betydande för att kunna uppmuntra patienten
till att skapa samt hålla kvar i positiva förändringar. Ges verktyg till betydande individer som
involveras i behandling underlättar detta på så sätt både för närstående samt för patientens
behandling och motivation. De respondenter som arbetar mer med familjer fokuserar på att
förbättra familjesystemet och ge individerna inre och yttre verktyg för att kunna göra detta.
Kommunikation är ett viktigt begrepp inom systemteorin vilket ofta är något som brister vid
ätstörningar. I möten med familjer ska behandlaren skapa en god kommunikation mellan
familjemedlemmarna där alla får uttrycka känslor, vilket även respondenterna betonar. På så
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sätt lär sig familjen att få en bättre förståelse för varandra samt lyssna och agera på ett bättre
sätt (Klefbeck och Ogden, 2003 ; Öquist, 2008).
Relations-, kommunikations-, och beteendeproblem är viktiga delar att arbeta med vid
ätstörningar, samt involvera de betydande individerna i den drabbades nätverk. På så sätt kan
även närstående få hjälp, och vara en väsentlig del i behandlingen. Detta är dock upp till
patienten, om denne är vuxen. Ett flertal respondenter betonade hur patientens motivation är
en betydande faktor för om närstående ska involveras eller inte (Clinton & Norring, 2009 ;
Öquist, 2008).
Precis som systemteorin, arbetar respondenterna för att skapa en varaktig och positiv
utveckling hos den drabbade med hjälp av dess nätverk. Närstående är de individer som
stöttar patienten på vägen genom denna process. Här behöver närstående strategier till hur de
kan bemöta ätstörningen och vara ett stöd till patienten. Genom att arbeta för att förbättra
relationer och kommunikation kan familjens interaktion sinsemellan driva patientens, samt
övriga familjemedlemmars mående i en positiv rikting. Precis som systemteorin, betonar
respondenterna vikten av närstående och det system och nätverk som finns kring patienten.
Därmed är det för alla parter fördelaktigt att syskon och partners, eller andra närstående,
involveras i behandlingen. Detta eftersom att det kan bidra till starkare relationer och
framförallt patientens tillfrisknande (Clinton & Norring, 2009 ; Öquist, 2008).

DISKUSSION
I metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med den här studiens tillvägagångssätt.
Vidare i resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning.

Metoddiskussion
Den här studiens syfte har varit att belysa behandlares uppfattningar om syskon och partners
upplevelser av att ha en nära person med en ätstörning, samt betydelsen av att behandlaren
involverar de närstående i den drabbades behandling och lär ut strategier till dessa. Studien
valde att fokusera på just dessa grupper, eftersom att det fanns relativt lite forskning kring
syskon och partner i jämförelse med exempelvis föräldrar. För att uppnå syftet valde studien
att använda en kvalitativ metod. Främst eftersom att denna metod var mest fördelaktig för att
uppnå studiens syfte.
Studien intervjuade sex olika behandlare på tre olika ätstörningsverksamheter i Sverige. Detta
bidrog till att stärka studiens trovärdighet, då ett flertal olika perspektiv från olika personer
lyftes fram. Sådant som upprepades från samtliga eller nästan samtliga, kan värderas som
trovärdigt. Dock för att stärka trovärdigheten ytterligare kunde det varit av fördel att intervjua
ännu fler behandlare. I detta fall var sex behandlare inom denna tidsram ett rimligt alternativ.
Om studien utfört fler intervjuer, kunde utfallet ha blivit att det insamlade materialet från
intervjuerna inte kunnat bearbetas och hunnits sammanställas på ett fördelaktigt sätt. Risken
hade funnits att viktigt material sållats bort eller misstolkats på grund utav tidsbrist. Därför
var antalet intervjuer i det här fallet förmånligt för att hinna tolka, bearbeta och sammanställa
det insamlade materialet på ett ansenligt sätt.
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Då resor till andra städer blev nödvändiga för att intervjua några av respondenterna, fanns
vissa svårigheter med att finna tider som var passande för samtliga. Därav gjordes valet att
utföra intervjuer med två stycken respondenter samtidigt på två av tre verksamheter. Studien
är medveten om att denna lösning kan ha medfört vissa nackdelar för studiens resultat. Ett
exempel på en sådan nackdel är att respondenterna eventuellt skulle ha svarat något
annorlunda på intervjufrågorna om de hade intervjuats separat.
Det har varit noggrant med att respondenternas personliga information inte kom ut. Personliga
värderingar och erfarenheter användes på ett sätt som gynnade undersökningen men inte
manipulerade resultatet. Istället fokuserades arbetet på att skapa bra intervjufrågor, utföra
aktiva intervjuer, få respondenterna att känna sig trygga samt använda bra, relevant och
pålitlig litteratur. Diskussion och slutsats utgick efter det riktiga resultat som uppnåddes under
studiens process.
Studien hade 15 intervjufrågor som gav möjlighet för respondenterna att reflektera samt
kunde flera följdfrågor ställas. Alla intervjuer höll sig inom ramen av 30-60 minuter.
Eventuellt kunde studien haft fler djupgående och tydligare frågor mer riktade till vilket stöd
just partners kan tillföra utanför behandling. Samtidigt gavs det mycket resultat om närstående
i allmänhet där partners och vuxna räknades in.
Det var svårt under intervjuerna att skilja mellan begreppet närstående och syskon/partners.
Detta på grund av att partners räknades in som allmänt närstående när respondenterna
berättade om deras erfarenheter. Likaså gällde vuxna syskon. Det fanns skillnader mellan
syskon under 18 år och vuxna. För vuxna blev det ganska lika upplevelser och känslor av
maktlöshet samt ett större ansvar för patienten, vilket på så sätt kan göra det svårare för vuxna
närstående. För syskon kan det bli svårare då de känner sig åsidosatta och kommer i
skymundan.
Studien fann många intressanta delar som egentligen inte var väsentliga i studien, men som
ändå var viktiga att ta med. Exempelvis avsnittet om förnekelse och smittoeffekter. Detta
beskrivs vidare i resultatdiskussionen. Studien har följt en röd tråd och genomfört en trovärdig
metodologisk process. Syftet och samtliga frågeställningar besvarades vilket är en bidragande
och betydande faktor för studiens helhet, då studien har uppnått det som var ämnat att uppnås.

Resultatdiskussion
I följande resultatdiskussion kommer delarna som främst berör syskon, kontra delarna som till
mestadels handlar om partners att diskuteras var för sig för att göra diskussionerna mer
tydliga och strukturerade.
Dimitropoulos m.fl. (2009), Keski-Rahkonen m.fl. (2011) och Highet m.fl. (2005) beskriver
hur ätstörningar påverkar sociala relationer och att närstående kan bli påverkade på så sätt att
rutiner rubbas och familjesystemet blir utmanande, tungt och frustrerande. Ytterligare är det
vanligt att närstående upplever känslor av oro, rädsla och maktlöshet. Detta beskrev även
respondenterna i studien. Samtidigt betonar respondenterna och författarna att relationerna
kan byggas upp igen och även bli starkare under behandlingsprocessen.
I fråga om förnekelse och acceptans beskrevs det av respondenterna hur en ätstörning kan bli
en vana och en acceptans. Anledningar var att närstående kan känna rädsla och oro, vill
undvika konflikter, eller inte vågar möta ätstörningen. Andra faktorer var okunskap och
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svårigheter att förstå sjukdomen, samt att närstående accepterar sjukdomen för att bevara det
friska som finns kvar. Därför är information om ätstörningar och patientens behandling
betydande samt att handlingsstrategier ges. Detta belyser även Clinton och Norring (2009),
Highet m.fl. (2005) samt Keski-Rahkonen m.fl., (2011).
Syskon
Syskon kan uppleva både positiva och negativa delar av att ha ett syskon med en ätstörning.
Samtliga respondenter menade att syskon kan uppleva negativa känslor som oro, rädsla och
ilska samt att det lätt uppstår konflikter i hemmet. Ytterligare även att friska syskon kan bli
beskyddande och anta en vårdande roll till den drabbade. De positiva delarna var starkare
relationer inom familjen och en bättre förståelse för varandra. Syskon kan uppleva en
ätstörning som ansträngande, men samtidigt leder behandling till en starkare relation. Att
friska syskon kan känna sig åsidosatta, bortglömda samt bli tysta och dra sig undan var även
upplevelser som stämde överens med litteratur och respondenternas svar, och att föräldrarnas
tid ofta går åt att ta hand om den drabbade (Areemit m.fl. 2010 ; Dimitropoulos m.fl. 2009 :
Halvorsen m.fl., 2013 ; Honey och Halse, 2007 ; Keski-Rahkonen m.fl., 2011).
Dimitropoulos m.fl. (2013) beskriver att involvera syskon i behandling kan vara en
motivation för patienten till att åstadkomma en förändring, då relationen till föräldrarna kan
vara mer sårbär än till syskonet. Dock beskrev samtidigt två respondenter att drabbade syskon
kan pausa vissa relationer när de är som sjukast. Detta betonades dock vara vuxna
syskonrelationer, och att dessa kan vara mer pressande än relationen till föräldrarna. Det kan
kanske därmed finnas en skillnad mellan att involvera yngre och äldre syskon.
En av studiens intervjufrågor handlade om smittoeffekter mellan syskon. Två respondenter
hade mer erfarenhet av detta än de övriga. Dock hade samtliga respondenter stött på
beteenden hos friska syskon som främst berodde på uppmärksamhetsbeteende, men det kan
finnas en risk för framtida svårigheter om detta inte tas hänsyn till. Alla respondenter nämnde
även den genetiska sårbarheten och att det inte är ovanligt att någon annan i en släkt har lidit
av en ätstörning. Keski-Rahkonen m.fl. (2011) samt Honey och Halse (2007) beskriver i deras
studier hur det kan förekomma att friska syskon tar efter den drabbade och äter sämre, och att
det kan finnas en risk för att en ätstörning utvecklas. Det finns dock inte tillräckligt material
från varken respondenterna eller litteratur för att säga att detta är vanligt. Två respondenter
hade erfarenheter av tvillingpar, där de hade haft två tvillingar som båda varit drabbade, samt
tvillingpar där ena varit drabbad. De berättade även att det ofta vid inläggningar fanns en
tvilling. Den genetiska sårbarheten togs upp av samtliga respondenter och tas även upp av ett
flertal författare i denna studie (Clinton och Norring, 2009 ; Grilo och Mitchell, 2010).
En av respondenterna beskrev att syskon kan vara de första att upptäcka en ätstörning i
familjen, vilket även Keski-Rahkonen m.fl. 2011 hävdar. Dimitropoulos m.fl. (2009) talar om
hur syskon kan stå i mitten mellan föräldrarna och patienten, och känna ett ansvar över att
förbättra situationen för båda parter. Detta betonade även samtliga respondenter och menar,
precis som Dimitropoulos m.fl., att det är precis lika viktigt att syskon får hjälp som sina
föräldrar då även de påverkas av ätstörningen. Här spelar behandlaren en väsentlig roll, som
ska vara ett redskap som hjälper föräldrarna att ta hand om båda syskonen för att det friska
barnet inte ska glömmas bort, vilket även respondenterna betonade i sina berättelser.
I studien av Honey och Halse (2007) hade anorexin haft en negativ effekt på vardagslivet,
rutiner, relationer samt på syskon. Vanliga tecken på att syskonen blev påverkade var att de
drog sig undan, åt sämre, presterade sämre i skolan och blev nedstämda. Detta beskrev även
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en av respondenterna. Denne berättade hur vissa friska syskon kan få det svårt att prestera i
skolan och bli deprimerade.
Partner
Bulik m.fl. (2011), Dick m.fl. (2013), Highet m.fl. (2005) samt Linville och Oleksak (2013)
beskriver, liksom de respondenter som arbetar med par, hur det är vanligt att en ätstörning tär
på relationen. Detta främst i form av att kommunikationen blir lidande. Konflikter kan uppstå,
vilket kan vara påfrestande för en partner och för parrelationen. Respondenterna beskrev
vidare att kommunikationen mellan paret kan bli ensidig då den drabbade ofta är fängslad i
sitt tänkande, och så gott som allt i tankebanorna rör sig kring matintag och vikt. Friska
partners och närstående i allmänhet kan enligt alla respondenter känna maktlöshet och en
stark oro. De kan bli frustrerade över att det de säger blir fel, och att de till slut inte vågar säga
något alls, på grund av rädsla för att råka säga något som kan feltolkas av den drabbade. Det
kan kännas svårt att se sin nära skada sig själv, och partners upplever att de inte kan göra
något för att förändra situationen.
Enligt Bulik m.fl. (2011), Highet m.fl. (2005) och Woodside m.fl. (2000) är det vanligt att den
intima relationen i form av fysisk närhet och samliv mer eller mindre uteblir. Det här stämmer
överens med det som hälften av studiens respondenter beskrev. Precis som författarna
beskriver, redogjorde respondenterna hur detta främst beror på den drabbades självbild,
kroppsuppfattning och låga självkänsla. Enligt de som intervjuades kring ämnet, har den
drabbade vanligtvis en stark avsky för sin kropp, och vill därmed undvika all form av fysisk
närhet och beröring. Detta kan kännas tungt för den friska partnern. Dels då det kan leda till
fantasier om att den drabbade inte älskar en på samma sätt längre, och att det är därför som
denne inte vill vara intim längre. Dels kan partners sakna närheten och må dåligt över att de
glider isär från den de älskar, samt kan de känna en stark oro för sin drabbade partner. Detta
stämmer överens med respondenternas svar. Dock påpekade två respondenter att den fysiska
relationen inte är det centrala vid en ätstörningsproblematik, utan enbart en mindre svårighet i
jämförelse med ätstörningen i sig, och det lidande som den orsaka för den drabbade och parets
relation. Det väsentliga för den friska partnern av respondenternas erfarenhet är oftast att den
drabbade börjar ta hand om sig själv, blir frisk och förbättrar sin sociala funktion. Därefter
kan de börja arbeta på den fysiska relationen.
Studiens respondenter var överens om att det i stora drag är fördelaktigt att involvera partnern
i behandling, såvida partnern i fråga inte på något sätt skulle ha en skadande effekt på den
drabbade om denne involveras i behandlingen. Linville och Olesak (2013) beskriver att en
partner kan betyda en stor del för den drabbades tillfriskande, men att en partner, om
förhållandet är destruktivt, samtidigt kan vara en riskfaktor för att ätstörningen vidmakthålls.
En respondent i studien gav exempel på att om partnern har fysiskt eller psykiskt misshandlat
den drabbade, eller begått andra övergrepp, ska denne hållas utanför behandlingen, vilket
även nämns av Blessing (2007). Detta gäller även för syskon enligt respondenterna. Åtgärder
bör övervägas, och behandlaren bör uppmana den som utsätts att lämna partnern. I normala
fall då partnern är ett stöd till den drabbade framlyfter Linville och Olesak, samt studiens
respondenter, att partnern kan vara betydelsefull för motivationen och tillfriskandet.
Stöd och behandling
Hälften av respondenterna samt Bulik m.fl. (2011), Dick m.fl. (2013) och Linville och
Oleksak (2013) hävdar att partnern är en betydande del under en ätstörningsbehandling. Den
friska partnern får vanligtvis ta ett stort ansvar om denne lever med den drabbade. Det kan
vara av vikt att partnern får känna sig delaktig och involverad i behandlingen. Detta kan bidra
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till att partnern känner sig mindre maktlös, blir inkluderad, får svar på frågor som oroar en,
samt får veta vad de kan göra, vilka kommentarer som ska undvikas och hur de kan hantera
vissa situationer. Partners bör få information om ätstörningar för att de ska få en bild av vad
ätstörningar innebär, och de känslor samt fysiska och psykiska symptom som kan uppstå.
Ytterligare är involvering viktig för parrelationen eftersom denna kamp utförs tillsammans.
Den friska partnern behöver få verktyg till att hantera måltidsituationer, ångest och andra
svåra situationer som kan dyka upp. Den drabbade har ett stort behov av sina närstående, och
lever patienten med en partner är det betydande att den friska i relationen involveras i
behandling, och är ett stöd i hemmet. Vid möte med par som har barn hävdade två
respondenter hur viktigt det är att undersöka barnens mående, omsorgen av barnen, samt
familjesituationen. Samt att paret får hjälp med sin situation. Denna studie har inte funnit stöd
gällande par som har barn och där ena partnern är drabbad av en ätstörning. Dock utifrån
respondenternas svar och litteraturens beskrivning, kan det till viss del påvisa att barnen kan
påverkas, och parrelationen kan tänkas bli ytterligare påfrestande.
Angående syskon betonade samtliga respondenter betydelsen av att det friska syskonet inte
blir alltför involverad i behandlingen. Syskonen ska bli delaktiga på ett sätt som inte leder till
ett ansvar eller en vårdande roll. Istället ska behandlarna hjälpa föräldrarna att hantera
vardagen och bekräfta både den drabbade och det friska syskonet. De friska syskonen ska
fortsätta vara som de är, det vill säga friska och leva sitt liv. Detta blir på så sätt ett andhål för
hela familjen. Respondenterna uppmuntrar föräldrar att göra andra aktiviteter med sina barn,
och att vara närvarande och se till det friska. Enligt Dimitropoulos m.fl, (2013) och
Dimitropoulos m.fl, (2009) kan syskons delaktighet och sunda liv bidra till att motivera
patienten till att skapa en förändring. Syskonet blir därmed en förebild för tillfrisknande i
hemmet. Att det vidmakthålls något friskt kan alltså vara betydande och en motivation för
både patientens och familjens skull.
Enligt Grilo och Mitchell (2010) består behandling till närstående vanligtvis av psykoedukativ
behandling (information om ätstörningar), hjälp att uttrycka känslor, förbättra
kommunikation, självhjälp, workshops, gruppträning och rådgivning. Alla verksamheter som
deltog i denna studie erbjöd anhörigträffar och stödsamtal där psykoedukativ behandling är ett
förekommande stöd. Här får närstående och patient också hjälp med att uttrycka känslor och
förbättra kommunikation och relationer. Ytterligare är alla närstående välkomna att höra av
sig via telefon och mejl. Samtliga respondenter beskrev att alla närstående är välkomna att
delta i samtal med patienten eller delta i anhöriggrupper. På en av verksamheterna erbjuds
även syskongrupper samt Multifamiljeterapi. Enligt alla respondenter och ett flertal studier är
det väsentligt att involvera närstående, och uppmana dem till att våga möta och diskutera
ätstörningen samt hjälpa dem få förståelse för sjukdomen, och hantera de situationer som kan
uppstå. Det är betydande att försöka hitta det friska och stärka detta genom att äta tillsammans
och göra aktiviteter efter måltiderna som lindrar ångesten hos patienten. På så sätt kan
relationerna inom familjen byggas upp och förstärkas (Areemit m.fl., 2010 ; Blessing, 2007 ;
Bulik m.fl., 2011; Dallos & Denford, 2008 ; Dick m.fl., 2013 ; Dimitropoulos m.fl., 2009 ;
Dimitropoulos m.fl., 2013 ; Halvorsen m.fl., 2013 ; Highet m.fl., 2005 ; Hillege m.fl., 2006 ;
Honey & Halse, 2007 ; Honey m.fl., 2006 ; Linville & Oleksak, 2013 ; Woodside m.fl.,
2000).
Dimitropoulos m.fl, (2013) beskriver att en behandlares uppgift är att kunna erbjuda en
gemensam familjebehandling eller andra stödalternativ till syskonet, till exempel en
samtalskontakt med en kurator i skolan. Två respondenter beskrev att de i möte med syskon
rekommenderar samtalsstöd eller andra kontakter till syskon eftersom de inte arbetar med
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syskon i så stor skala. Kontakter som de hänvisar till kan vara en vårdcentral, skolkurator eller
ungdomsmottagning.
Bulik m.fl. (2011), Dick m.fl. (2013), Dimitropoulos m.fl. (2009), Dimitropoulos m.fl. (2013)
och Highet m.fl. (2005) hävdar att det krävs mer forskning om stöd- och behandling för
syskon och partners, samt hur de kan involveras på bästa sätt i behandling. Studiens intervjuer
visade att stöd erbjuds till närstående och att det i de flesta fall uppskattas att få information
och vara delaktig. Dock krävs det mer forskning för att kunna jämföra vetenskapliga teorier
med ätstörningsverksamheters arbete.
Bemötande
Respondenterna i studien beskrev, precis som Hillege m.fl. (2006), Ortiz (2014) och SiS
(2012) hur viktigt det är i möte med närstående att vara välkommande, visa respekt och inte
skuldbelägga. Ytterligare att kunna informera, ge stöd och råd var viktiga delar i möte med
närstående. Fokus ska ligga på att hjälpa närstående våga se och bemöta ätstörningen, samt
stötta och vara lyhörd. Det är viktigt att närstående får strategier till att hantera problematiken
i vardagen. Dessa strategier kan handla om bättre kommunikation och agerande för att svåra
situationer ska bli mindre påfrestande för alla parter. Detta underlättar på så sätt även
tillfrisknandeprocessen samt förstärker relationen. Angående närstående betonar både
litteraturen samt mer än hälften av respondenterna vikten av att inte skuldbelägga närstående.
Närståendes betydelse för tillfrisknande
Det som sades i intervjuerna var i mångt och mycket jämförbart med det som framgick i
forskningen. Övergripande i studiens resultat visade det sig att intervjuernas respondenter var
överens om att både syskon och partners, om relationen är god, uppfyller en viktig roll i
systemet när en nära person är drabbad av en ätstörning. Enligt respondenterna samt
forskning, är närstående överlag betydelsefulla för att tillfriskna från en ätstörning. Ibland kan
det vara att föräldrar eller partner inte vill delta i behandling, här är det viktigt att försöka
finna andra närstående i patientens omgivning. Det är viktigt att involvera och engagera de
personerna som påverkar patienten på ett givande sätt i behandlingen. Fokus ska ligga på att
få den drabbade att må bättre, och att underlätta för närståendes vardag och ge dem förståelse
för patienten, samt lära ut strategier till hur de kan stödja den drabbade. Därmed kan
individerna i vardagen eller hemmet, som komplement till den professionella behandlingen,
arbeta för att bedriva förändringsprocessen i positiv rikning. Detta kan på så sätt bidra till
patientens mående och tillfrisknande.
Närstående spelar en betydande roll, och det är viktigt att de engageras i behandlingen,
särskilt om boende delas och en nära relation finns. Behandlaren ska hjälpa närstående att
bemöta ätstörningen och stötta patienten på bästa sätt, samt hjälpa till att förbättra och stärka
relationer. Både respondenterna och ett flertal artiklar som har använts i denna studie hävdar
även betydelsen av detta (Areemit m.fl., 2010 ; Blessing, 2007 ; Bulik m.fl., 2011 ; Clinton &
Norring, 2009 ; Dick m.fl., 2013 ; Dimitropoulos m.fl., 2009 ; Dimitropoulos m.fl., 2013 ;
Halvorsen m.fl., 2013 ; Highet m.fl., 2005 ; Hillege m.fl., 2006 ; Honey & Halse, 2007 Honey
m.fl., 2006) ; Keski-Rahkonen, 2011 ; Linville & Oleksak, 2013 ; Woodside m.fl., 2000).
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SLUTSATS
Partner och syskon, samt närstående i allmänhet, påverkas tydligt och det är givet att det
behöver utföras mer forskning kring detta område. Som behandlingspedagoger ska vi hjälpa
patient samt närstående på ett sätt som gynnar patientens tillfrisknande. Rätt stöd ska ges samt
lämpliga verktyg för hur närstående kan hantera svåra situationer som kan uppstå vid en
ätstörning. Detta för att de ska känna sig mindre hjälplösa inför situationen. Närstående kan
känna en större trygghet i att veta vad de bör och inte bör göra, för att kunna hjälpa patienten.
Dock krävs det att det finns en god relation mellan patient och närstående för att det ska vara
till en nytta i behandling. Ytterligare är relationen mellan behandlare, patient och närstående,
och det bemötande som behandlaren visar betydelsefullt. När en relation har varit eller är god
kan det gynna båda berörda parter och deras styrka genom tillfrisknandeprocessen.
Denna studie kan inte dra några generella slutsatser då den utfördes i en relativt liten skala,
samt att det endast var ett fåtal intervjuer som genomfördes. Dock belyser studien på en
djupare nivå syskon, partners och närståendes upplevelser. Samt betonas bristen på forskning
inom dessa områden. Studien ger möjlighet till en grund att utföra mer forskning, eftersom det
visar en mindre bild av att ätstörningar påverkar närstående samt att dessa kan vara till en
betydlig hjälp för de drabbade.
Närstående är viktiga överlag att involvera i behandling. Finns inte familj krävs i regel andra
närstående som exempelvis moster/faster, mor- eller farföräldrar, vänner.
Det som framkommer i studien som kan ha betydelse för den behandlingspedagogiska
praktikten är vikten av att visa empati och förståelse. En behandlingspedagog ska påverka på
ett sätt som kan gynna förändringsprocessen i en positiv riktning och bidra till tillfrisknande.
Det är betydande att bemöta människor med respekt och förståelse, och inte skuldbelägga.
Ytterligare betonas vikten av att hjälpa människor utveckla nya positiva beteenden och
tankesätt samt goda handlingsstrategier. Slutligen framkommer det hur väsentligt det är att
vara en god vägledare som både kan utmana sina patienter och närstående till dessa, och
samtidigt vara ett tryggt stöd (Bernler & Johnsson, 2001 ; Johansson, 2012 ; Rokenes &
Hanssen, 2007).

38

REFERENSER
Allgulander, Christer (2014). Klinisk psykatri. Studentlitteratur AB, Lund.
Areemit, Rosawan., Katzman, Debra., Pinhas, Leora & Kaufman, Miriam (2010): The
Experience of Siblings of Adolescents With Eating Disorder. Journal of
Adolescent Health 46: 569–576. Elsevier, Canada.
Bernler, Gunnar & Johnsson, Lisbeth (2001): Teori för psykosocialt arbete. Natur och Kultur,
Stockholm.
Blessing, Deborah (2007): Hiding in plain sight: the sibling connection in eating disorders.
Journal of Child Psychotherapy 33: 36-50. USA.
Bryman, Alan (2011): Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Malmö.
Bulik, Cynthia., Baucom, Donald., Kirby, Jennifer & Pisetsky, Emily (2011): Uniting
Couples (in the treatment of) Anorexia Nervosa. International Journal of Eating
Disorders 44: 19–28, USA.
Clinton, David & Norring, Claes (2009): Ätstörningar – Bakgrund och aktuella
behandlingsmetoder. Upplaga 2. Natur och Kultur, Stockholm.
Dallos, Rudi & Denford, Sarah (2008): A qualitative exploration of relationship and
attachment themes in families with an eating disorder. Clinical child
psychology and psychiatry 13: 305. Storbritannien.
Dick, Carina., Renes, Susan., Morotti, Allan & Strange, Anthony (2013): Understanding and
assisting couples affected by an eating disorder. The american journal of family
therapy, 41:232–244. Taylor & Francis Group, LLC, USA.
Dimitropoulos, Gina., Klopfer, Kristina., Lazar, Lorena & Schacter, Reva (2009): Caring for
a Sibling with Anorexia Nervosa: A Qualitative Study. European Eating
Disorders Review, 17: 350–365.
Dimitropoulos, Gina., Freeman, Victoria., Bellai, Kaitlin & Olmsted, Marion (2013):
Inpatients with Severe Anorexia Nervosa and Their Siblings: Non-shared
Experiences and Family Functioning. European Eating Disorders Review 21:
284-293. Kanada.
DSM 5; Diagnostic and statistical manual of mental disorders (2014): Födointags- och
Ätstörningar. Pilgrim press, Stockholm.
Forsman, Birgitta (1997): Forskningsetik. Studentlitteratur, Lund.
Grilo, Carlos M & Mitchell, James E (2010) The treatment of eating disorders: a clinical
handbook. The Guilford Press, New York & London.

39

Highet, Nicole & Thompson, Marie & King, Ross (2005): The Experience of Living with a
Person with an Eating Disorder: The Impact on the Carers. Eating Disorders:
The Journal of Treatment & Prevention, 13:327–344. Routledge, Australien.
Halvorsen, Inger., Rø, Oyvind & Heyerdahl, Sonja (2013): Nine-year follow-up of girls with
anorexia nervosa and their siblings: retrospective perceptions of parental
bonding and the influence of illness on their everyday life. European Eating
Disorders Review 21:20-27. Norge.
Hillege, Sharon., Beale, Barbara & McMaster, Rose. (2006): Impact of eating disorders on
family life: individual parents’ stories. Journal of Clinical Nursing 15: 10161022. Australien.
Honey, Anne & Halse, Christine (2007): Looking after well siblings of adolescent girls with
anorexia: An important parental role. Child Care Health and Development, 33,
52–58. Australien.
Honey, Anne., Clarke, Simon., Halse, Christine., Kohn, Michael & Madden, Sloane (2006):
The Influence of Siblings on the Experience of Anorexia Nervosa for Adolescent
Girls. European Eating Disorders Review 14, 315-322. Australien.
Hällström, Tore. (2009). Ätstörningar. Ingår i Herlofson, J., Ekselius, L., Lundh, L-G.,
Lundin, A. & Mårtensson, B. Psykiatri. Lund: Studentlitteratur
Johansson, Thomas (2012). Den lärande människan: utveckling lärande socialisation. Liber,
Stockholm.
Keski-Rahkonen, Anna & Charpentier, Pia & Viljanen, Riikka (2011): Jag har redan ätit: att
vara anhörig till någon som lider av ätstörning. Gothia förlag, Stockholm.
Klefbeck, Johan & Ogden, Terje (2003): Barn och nätverk. Liber, Stockholm.
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014): Den kvalitativa forskningsintervjun.
Studentlitteratur, Lund.
KÄTS: Kunskapscentrum för ätstörningar (2013): Hur vanliga är ätstörningar? KÄTS,
Stockholm.
Linville, Deanna & Oleksak, Nicole (2013): Integrated Eating Disorder Treatment for
Couples. Journal of Couple & Relationship Therapy, 12:255–269. Routledge,
USA.
Ortiz, Liria (2014): Motiverande samtal i arbete med ätstörningar. Gothia förlag, Stockholm.
Ottosson, Jan-Otto (2009) - Psykiatri. Liber, Stockholm.
Pinheiro, Povastro Andrea., Raney, TJ, Thornton, Laura M., Fichter, Manfred M., Berrettini,
Wade H., Goldman, David., Halmi, Katherine A., Kaplan, Allan S., Strober,
Michael., Treasure, Janet., Woodside, Blake D., Kaye, Walter H & Bulik,

40

Cynthia M (2010): Sexual functioning in women with eating disorders. The
international journal of eating disorders 43: 123-129. USA.
Pretorius, Natalie., Dimmer Mandy., Power, Eoin., Eisler, Ivan., Simic, Mima & Tchanturia,
Kate (2012): Evaluation of a cognitive remediation therapy group for
adolescents with anorexia nervosa: pilot study. European Eating Disorders
Review 20: 321-325. London.
Rokenes, Odd Harald & Hanssen, Per-Halvard (2007): Bära eller brista: Kommunikation och
relationer i arbetet med människor. Gleerups AB, Malmö.
Sanderberg af, Anna-Maria & Bengtsson, Olav (2014): Ätstörningar. Läkemedelsverket:
Läkemedelsboken. Stockholm Centrums för ätstörningar, Stockholm. BUP
(Barn- och Ungdomspsykiatrin), Stockholm.
SiS, Statens institutionsstyrelse (2012): Missbruk och ätstörning: Kunskapsstöd och praktisk
vägledning för behandlingspersonal inom missbruksvård. Institutionsvård i
fokus, nr 10. Thurén, Torsten (2007): Vetenskapsteori för nybörjare. Liber,
Stockholm.
Woodside Blake D., Lackstrom, Jan B & Shekter-Wolfson, Lorie (2000): Marriage in eating
disorders: Comparisons between patients and spouses and changes over the
course of treatment. Journal of Psychosomatic Research 49: 165 - 168. Kanada.
Öqvist, Oscar (2008): Systemteori i praktiken: konsten att lösa problem och nå resultat.
Gothia förlag, Stockholm.

41

BILAGOR
INFORMATIONSBLAD
Hej!
Vi är två kvinnliga studenter som utbildar oss till behandlingspedagoger på Linnéuniversitetet
i Växjö. Vi har nyligen påbörjat vår C uppsats som går under titeln ” Syskon och partners
upplevelser av att leva med en närstående som har en ätstörning: Vilka
behandlingsmöjligheter finns?”. Vi ska genomföra en kvalitativ studie och söker efter
behandlare på olika ätstörningsverksamheter som vi kan utföra kvalitativa intervjuer med. Vi
vill undersöka era erfarenheter av syskon och partners upplevelser av att leva med en person
som är drabbad av en ätstörning, samt vilka stöd/behandlingsmöjligheter som finns till syskon
och partners. Intervjun kommer att ljudinspelas, men inspelningen kommer endast att
användas av oss två samt eventuellt vår handledare. Vid transkriberingen av intervjusvaren
kommer vi göra er anonyma, det enda vi kommer att skriva är om ni är kvinna eller man,
vilken typ av verksamhet det är (t.ex. öppenvård eller dagvård) samt er yrkesroll. Finns det
inte möjlighet för en träff går det bra att besvara frågorna via mejl/telefon, det krävs dock
utförliga svar och vi kommer eventuellt att återkomma med följdfrågor. Deltagandet i
intervjuerna är helt frivilligt och ni hör av er till oss om intresse finns. Vi kommer att bifoga
den intervjuguide som ska användas några dagar innan mötet, detta för att ni ska få möjlighet
att känna in frågorna och vara förbereda. Alla deltagare besvarar samma frågor.
Vi vill uppmärksamma syskon och partners del i en ätstörning mer då vi genom
litteraturstudier har upptäckt brister av forskning inom detta område. Vi vill belysa hur en
ätstörning kan påverka syskon och partners och vilka erfarenheter ni har på er verksamhet
kring syskon och partners upplevelser. Vi vill skildra hur dem upplever att vardagen påverkas
av sjukdomen, vilka hinder och möjligheter det finns av att involvera syskon eller partner i
behandling, samt vilka stöd/behandlingsmöjligheter som finns till dem. Ni kan nå oss både via
telefon och mejl, och ni är välkomna att ställa frågor, t.ex. angående studien eller
intervjuguiderna. Vi räknar med att intervjun kommer att ta cirka 45-60 minuter. All
information kommer att behandlas konfidentiellt och studiens resultat kommer att presenteras
anonymt, d.v.s. ni kommer inte kunna identifieras, såvida ni inte godkänner att vi kan skriva
ut namn och stad.
Vi är medvetna om att ni har tystnadsplikt och kommer ha förståelse för om ni inte kan
besvara vissa frågor. Vi ser framemot att genomföra denna studie och skulle vara väldigt
tacksamma om ni har möjlighet att delta!
Tack för oss!
Med vänliga hälsningar,
Student: Sophie Aarenstrup
Mejl: 0000000@student.lnu.se
Tel: 0000000000

Student: Fredrika Granholm
Mejl: 0000000@student.lnu.se
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INTERVJUGUIDE
Examensarbete 2015
Att vara syskon eller partner till en person med ätstörningsproblematik
Bakgrund
1. Kan ni beskriva arbetet på denna verksamhet?
2. Vad finns det för utbildningar och yrkesroller inom denna verksamhet?
Syskon och partners upplevelser
1. Av er erfarenhet, vilka är de vanligaste upplevelserna syskon respektive partner har av att
leva med ett syskon/partner som har en ätstörning? Hur påverkas vardagen?
2. Vilka kommunikationssvårigheter kan uppstå mellan syskon/partner och den drabbade?
Kan ni ge exempel på detta?
- Likaså Relationssvårigheter?
- Och Beteendesvårigheter?
3. Hur kan enligt era erfarenheter det friska syskonet påverkas när fokus ligger på den
drabbade?
4. Vilka erfarenheter har ni av att mer än ett syskon i en familj blivit sjuk? D.v.s. kan det ske
smittoeffekter mellan syskonen, likaså mellan par?
5. Kan förnekelse av patientens ätstörning förekomma hos syskonet/partnern? Om ja, varför?
6. Vilka personlighets/beteendeförändringar anser ni kan förekomma hos syskon/partners?
7. Hur brukar vanligtvis partners uppleva att den fysiska närheten med patienten påverkas?
Stöd och behandling

1. Vilka stöd- och behandlingsmöjligheter har ni för syskon respektive partners?
2. Hur informerar ni syskon och partners om ätstörningen samt om handlingsstrategier?
3. Vilka erfarenheter har ni av vuxet syskonstöd? D.v.s. hur har vuxna syskon varit ett stöd i
patientens behandling?
4. Vilka frågor och funderingar till er brukar syskon respektive partner ha?
5. Vad anser ni vara viktigt i bemötandet av patientens syskon eller partner?
Svårigheter och möjligheter
1. Vilka svårigheter och möjligheter anser ni det finns av att involvera syskon och partners i
behandling? Vilka erfarenheter har ni av detta?
2. Hur arbetar ni för att främja/hämma de positiva/negativa effekterna som syskonet
respektive partnern kan ha för tillfrisknandet?
3. Vilken betydelse kan partner och syskon ha för tillfrisknandet? Vilka stöd och kunskaper
har ni upplevt att syskon/partner tillfört patienten?
Avslutning
1. Har ni några ytterligare frågor eller kommentarer ni vill komplettera med innan vi
avslutar intervjun?
2. Får vi återkomma till er om vi har några ytterligare frågor?
Tack!

Missiv till deltagare i studien: Att vara syskon eller partner till
en person med ätstörningsproblematik
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi
ser på dem.
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för
att inte delta längre.
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta
ditt deltagande i studien.
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter.
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien / uppsatsen
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill.

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är
just dem vi intresserar oss för
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