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Sammanfattning 
Anorexia nervosa är ett allvarligt och livshotande tillstånd. Sjukdomen kännetecknas av 
viktnedgång och en förvrängd kroppsbild. Denna sjukdom drabbar inte bara individen 
som injuknat utan hela familjen påverkas. Föräldrar till ett barn med anorexi är i stort 
behov av stöd och information. Sjuksköterskan har en viktig roll i vårdsammanhanget 
då föräldrarna ofta har skuldkänslor över barnets sjukdom eller känner sig skuldbelagda 
av vårdpersonal. Syftet var att belysa hur föräldrar till en person som drabbats av 
anorexia nervosa upplever sin livssituation. Metoden som användes var 
litteraturöversikt. Resultatet presenteras i fyra huvudteman med sammanlagt elva 
subteman. Av de nio studier som analyserades framkom att föräldrarna ofta kände 
frustration och oro. Även ångest och depression var vanligt förekommande hos föräldrar 
till ett barn med anorexi. Många kände sig utestängda från vården och inte tagna på 
allvar. Förutom det känslomässiga påverkades också det sociala livet. Social isolering 
var vanligt bland familjer som hade ett barn med denna sjukdom. Relationen mellan 
föräldrarna påverkades då de kunde vara ifrån varandra långa perioder, exempelvis när 
barnet var inneliggande på sjukhus. Skuldkänslor var något de allra flesta föräldrarna 
drabbades av. För att hantera denna svåra situation använde sig föräldrarna utav olika 
strategier. De strategier som tas upp här är att söka hjälp och information, ta kontroll, 
prata med andra samt inte ge upp och att behålla hoppet. Lidande och skuld, delaktighet 
och vårdpersonalens betydelse samt familjestöd är teman från resultatet som diskuteras. 
 
 
 
 
Nyckelord: Anorexia nervosa, föräldrar, upplevelse, ätstörning, påverkan. 
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INLEDNING 
Ätstörningar i form av anorexi är något som belyses för sällan. Övervikt och fetma är 
ofta omtalat i dagens samhälle men att lida av anorexi anser vi hamnar i skymundan, 
trots att sjukdomen kan vara dödlig om inte hjälpinsatser sätts in i tid. Vi tycker att det 
är ett viktigt och intressant ämne och vill ta reda på hur föräldrar till den drabbade 
upplever sin situation som närstående. Då vi båda har erfarenheter av denna sjukdom 
brinner vi extra mycket för detta område och vill ta reda på hur forskningen ser ut 
gällande föräldrars situation, vilka indirekt blir drabbade av sjukdomen. När vi varit ute 
på verksamhetsförlagd utbildning har vi mött familjer i denna situation och 
uppmärksammat att de stödinsatser som finns för personer med ätstörningar ofta inte är 
tillräckliga, utan familjen får i många fall fungera som den främsta omsorgsgivaren för 
den drabbade. Vi upplever att vårdinsatser inom detta område inte prioriteras. 
Föräldrarna får ta på sig ett väldigt stort och tungt ansvar och offra mycket av sina liv 
för att hjälpa den som drabbats av anorexi. 
 

BAKGRUND 

Ätstörningar 
Anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) och ospecifik ätstörning (Ätstörning 
UNS) är de tre olika diagnostiska grupper som ätstörningar primärt delas in i 
(Hällström, 2010, s. 423). Flickor och kvinnor är överrepresenterade bland ovanstående 
diagnoser. Det antal som insjuknar i AN är cirka åtta fall per 100 000 invånare och år i 
Sverige. För BN är det tolv fall per 100 000 invånare och år. Flickor och kvinnor i 
åldern 14-19 år löper störst risk att drabbas av AN och för kvinnor mellan 20-24 år är 
risken större att drabbas av BN. Ätstörning UNS är inte lika välstuderat men cirka tre 
procent av den kvinnliga befolkningen tros lida av detta (Wentz, 2010, ss. 236-237). 
Invandrare, i synnerhet flyktingar, lider av psykisk ohälsa såsom ätstörningar i högre 
grad än svenskfödda (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012, s. 201). 
 
Varför vissa drabbas av en ätstörning är ofta mångfacetterat och kan ha flera orsaker. 
Något som är omtalat är biologiska faktorer. Här kan prematuritet och kefalhematom, 
som enligt Svensk Uppslagsbok (2014) definieras som en under förlossningen 
uppkommen blodsvulst på det nyfödda barnets huvud, ha en påverkande faktor för att 
utveckla AN senare i livet. Problem med maten tidigt i livet eller gastointestinala besvär 
kan också ha en påverkan. Bantning är något som pådriver utveckling av ovanstående 
diagnoser. Det är vanligare att flickor och kvinnor ägnar sig åt detta till skillnad från 
pojkar och män. Då en flicka kommer in i puberteten är risken som störst att utveckling 
av en ätstörning sker. I denna fas i livet ökar utsöndringen av kvinnliga könshormoner 
som tros kan ha en koppling till att sjukdom utvecklas. De kvinnliga könshormonerna 
påverkar kroppens fettmängd och fördelning. Detta kan påverka flickors självbild och 
bidra till att de börjar banta om de inte känner sig tillfreds med sin nya kroppsform. I 
tonåren börjar barnet frigöra sig från sina föräldrar. Han eller hon vill i det skedet vara 
självständig och fri. Analyserande av sig själv gentemot andra ökar och barnet vill bli 
uppskattat av andra än sina föräldrar. Socio-kulturella faktorer är därmed också en 
bidragande orsak till utveckling av ätstörning. Det är stor skillnad mellan olika kulturers 
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syn på kroppsbild. I västvärlden är det vanligare att flickor är missnöjda med sin kropp 
jämfört med andra kulturer. Miljöfaktorer tros även ha en viktig roll. De psykologiska 
faktorer som kan kopplas till ätstörningar och främst AN är bland annat negativa 
livshändelser. Det kan exempelvis vara att personen varit utsatt för våldtäkt, misshandel 
eller andra traumatiska händelser. Vid BN kan konflikter inom familjen, då främst med 
föräldrar, vara en bidragande orsak till sjukdom. Tvångsmässig personlighetsstörning 
och autismspektrumstörning med nedsatt förmåga till social interaktion är riskfaktorer 
för att utveckla AN (Wentz, 2010, ss. 238-240). 
 
Bulimia nervosa kännetecknas av hetsätning. Personen äter stora mängder mat, mer än 
vad som anses normalt. Ofta är maten mycket energirik. Liksom vid AN handlar det om 
kontroll. Denna diagnos präglas dock av förlorad kontroll. Personen kan inte kontrollera 
sitt intag av föda. Hetsätningen kombineras i vissa fall med ”olämpligt kompensatoriskt 
beteende”. Vid detta tillstånd kräks personen efter hetsätningsperioden, men även 
överdriven motion eller fastande kan lindra ångesten som personen upplever efteråt. 
Ätstörning UNS är den största diagnosgruppen. Det innebär olika varianter av BN och 
AN. Dock saknas kriterier för att sätta en diagnos (Wentz, 2010, s. 242). 
 

Sjukdomen anorexia nervosa 
Anorexia nervosa beskrivs som en av de svåraste och allvarligaste av de olika 
psykiatriska störningarna och har bland dem den högsta mortaliteten. Flickor i 
åldersgrupp 14 till 19 år är överrepresenterade att drabbas av AN (Wentz, 2012, s. 236). 
De diagnostiska kriterierna för anorexia nervosa är att kroppsvikten är minst 15 procent 
under den normala i relation till längd och ålder. Den drabbade lider av viktfobi, alltså 
rädsla för att gå upp i vikt samt efter en tid även amenorré, vilket innebär utebliven 
menstruation minst tre gånger i följd. En förvrängd kroppsbild hör även till dessa 
kriterier, vilket innebär att den drabbade uppfattar vissa kroppsdelar som stora trots den 
låga kroppsvikten (Hällström, 2010, ss. 423-424). Vad som orsakar ätstörningen är olika 
från person till person men oftast är det flera faktorer som spelar in. Det kan vara 
skönhetsideal i tidningar, reklam och på TV men kan också vara ett symtom på något 
annat. Sjukdomen är ofta kopplad till höga prestationskrav och en vilja att ha kontroll 
(Clinton, 2012). Att anorexi handlar om kontrollbehov styrks också av Hällström (2010, 
ss. 424-427) som menar att då en person lyckats stå emot hungerkänslor ofta upplever 
eufori och stolthet över sig själv. Många som utvecklar AN har sedan tidigare särskilda 
personlighetsdrag som omfattar perfektionsism eller tvångsmässigt beteende. Enligt 
Polivy och Herman (2002, ss. 193-194) kan orsaker till sjukdom även kopplas till 
familjesituationen. En otrygg anknytning under uppväxtåren och föräldrar som inte 
engagerat sig i barnets känslomässiga behov kan vara en riskfaktor för att utveckla AN. 
Om föräldrarna styrt och kontrollerat barnet och kommit med nedlåtande kommentarer 
om hans eller hennes utseende och/eller vikt kan det leda till att barnet till slut försöker 
överta kontrollen över sig själv, vilket sjukdomen ofta handlar om; en känsla av 
kontroll. 
 
Överdriven träning för att förbränna kalorier kan vara ett första tecken på sjukdomen. 
Den drabbade börjar äta kalorisnål föda samt gömmer undan mat vid måltider för att 
undvika att få i sig vad personen anser vara onödiga kalorier samt för att dölja sjukdom. 
Ångest är centralt i denna sjukdom och uppstår ofta hos den drabbade då personer i 
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omgivningen påpekar att en viktuppgång är nödvändig för honom eller henne. På grund 
av rädslan att gå upp i vikt ses detta som ett hot för individen (Hällström, 2010, s. 425). 
Den drabbade förnekar oftast sjukdom och har därmed sällan någon sjukdomsinsikt. 
Personen inser heller inte det allvar som sjukdomen innebär (Hillege, Beale & 
McMaster, 2006, s. 1017). 
 
Att sjukdomen är mycket allvarlig och i vissa fall kan leda till döden beror på de fysiska 
förändringar som sker i kroppen vid svält. Den drabbade lider ofta av låg puls och lågt 
blodtryck. I samma skede avtar kroppens blodvolym, även EKG förändringar kan synas. 
Immunsystemet blir nedsatt och kroppen klarar påfrestningar sämre än tidigare. Mag-
tarmstörningar i form av sämre tömningskapacitet och minskad tarmmotorik, är vanligt 
vid AN. Temperaturregleringen försämras och den drabbade fryser lätt och får 
blåfärgade händer och fötter på grund av bristande syresättning. Huden blir torr och kan 
betäckas av lagunobehåring, vilket innebär tunna hårstrån som liknar dun (Hällström, 
2010, s. 425). Utöver detta uppkommer ofta muskelsvaghet och den drabbade får 
nedsatt bentäthet som i sin tur kan leda till benskörhet. På grund av näringsbrist får inte 
hjärnan tillräckligt med energi för att fungera optimalt. Detta kan leda till 
minnesproblematik och sämre problemformuleringsförmåga (Wentz, 2010, s. 245). 
Dessa hjärnförändringar kan bidra till att den drabbade fokuserar ännu mer på sitt 
perfektionistiska och tvångsmässiga beteende (Hällström, 2010, s. 426). 
 

Behandling 
Återhämtning från sjukdomen är ofta en lång och svår väg att gå. Många förblir kroniskt 
sjuka (Hillege, Beale & McMaster, 2006, s. 1017). I initialskedet är det viktigt att bygga 
upp ett förtroende hos den drabbade. De sjuka har ofta svårt att lita på människor runt 
omkring dem och ser vid behandling ofta vårdpersonal som ett hot då det sista de vill är 
att gå upp i vikt, vilket behandlingen kräver (Hällström, 2010, s. 427). Den behandling 
som har störst evidens är familjeterapi enligt Maudsley-modellen. Behandlingen 
fokuserar i första hand på att normalisera vikten, vilket är prioriterat innan fortsatt terapi 
och behandling sätts in. I början bör den drabbade ha en vikuppgång på 0,5-1 kilo i 
veckan. Viktuppgång bör ej gå alltför snabbt då det istället kan leda till bulimiska 
besvär (Wentz, 2010, s. 249). Det är tyvärr mycket vanligt att patienter med AN senare 
utvecklar bulimi efter det att vikten stabiliserats. Under behandling krävs det att den 
drabbades aktivitet blir restriktiv, detta för att kunna minska energiförbrukning och 
därmed få en viktuppgång. Mål sätts upp samtidigt som en måltidsplan läggs upp där 
personen får i sig mer energi än vad som förbrukas (Kreipe & Yussman, 2003, s. 140-
141). 
 
Senare i behandlingen får familjen terapi, antingen tillsammans som en enhet eller var 
för sig. Föräldrar informeras om hur de ska hantera sin livssituation, som till exempel 
hur de ska kunna hjälpa sitt barn till en viktuppgång och få honom eller henne att äta. 
De bör även få information om hur sjukdomen påverkar deras barn fysiskt och psykiskt. 
Familjeterapi bör breddas när vikten har stabiliserats hos den sjuke och kan då bli mer 
djupgående (Wentz, 2010, s. 249). Multifamiljeterapi kan även vara användbart. I denna 
form får familjer till ett barn med AN möta andra familjer med samma problem och kan 
därmed diskutera och få råd samt utbyta erfarenheter mellan varandra. AN behandlas 
vanligtvis inom öppenvård och dagvård men i svårare fall även inom slutenvård (Wentz, 
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2010, s. 249). Vid sjukhusinläggning får personen ofta äta enligt schema och förbli 
sängliggande för att spara energi. Den drabbade bevakas ständigt för att inte kunna göra 
sig av med energi eller utföra självrensningsbeteende. Inläggning av duodenalsond, då 
personen får flytande näring direkt ner i magsäcken, kan i vissa fall bli nödvändigt. De 
behandlingsmål som sätts upp är att den drabbade ska normalisera sitt BMI till mellan 
19 och 25. Menstruationen ska även komma tillbaka som ett kvitto för friskhet. Det är 
även viktigt att den drabbade lyckas återfå ett normalt ätbeteende samt att somatiska 
skador försvinner. Förutom det ska tankemönster förändras och personen ska kunna 
kontrollera sina impulser och eventuell ångest (Hällström, 2010, ss. 428-429). 
 
Kreipe och Yussman (2003, s. 133) beskriver viktiga punkter som primärvården bör 
eftersträva för att behandling av AN ska ge bäst resultat. Vikten av att upptäcka 
sjukdom tidigt betonas, detta för att kunna sätta in rätt åtgärder innan sjukdomen 
accelererat och blivit allt för svår. Att skapa en förtroendefull relation till den drabbade 
är en annan viktig punkt. Sista punkten handlar om att involvera familjen och se dem 
som en resurs vilket kan stärka relationer och bidra till en bättre behandling. Det är även 
viktigt att föräldrar får tillräckligt med stöd för att klara av den nya livssituation som 
sjukdomen sätter dem i. 
 

Familjeperspektiv 
Anorexia nervosa är förmodligen den mest påtagliga av ätstörningar (Wozniak, Rekleiti 
& Roupa, 2012, s. 257). Sjukdomstillståndet vid anorexi påverkar den sociala 
interaktionen med andra människor (af Sandeberg & Norring, 2010). Då en person 
drabbas av AN leder det till en krissituation i familjen. Föräldrar är i stort behov av stöd 
och information i en sådan situation (Hällström, 2010, s. 429). Sjuksköterskan kan 
genom samtal med familjen stödja de närstående i deras sätt att hantera det dagliga livet 
(Hellström & Carlander, 2010, s. 75). Självsvält väcker starka känslor och för 
närstående är det uppenbart att svälten är farlig. Att vara närstående till någon med 
anorexi kan vara slitsamt då den drabbade ofta inte har sjukdomsinsikt. Familjen möts i 
regel av förnekelse, irritation och ilska. Att som förälder känna sig avvisad precis när 
han eller hon behövs som mest kan innebära en kris som denne själv kan behöva få 
hjälp med (Clinton, 2012). Det finns ideella föreningar för personer med ätstörningar 
som har grupper för närstående och där stöd finns att få. Närstående kan också vända sig 
till en vårdcentral för kontakt med en kurator eller en psykolog. I allt fler landsting finns 
speciella ätstörningsmottagningar och dessa kan även närstående ta kontakt med. 
(Lignell, 2013). 
 
Det kan vara en utmaning för föräldrar till ett barn med anorexi att få personen att inse 
att han eller hon är sjuk och behöver hjälp. Vägen dit kan vara svår och ser olika ut för 
alla men som förälder är det viktigt att tala klarspråk (Clinton, 2012). I vissa situationer 
kan föräldrar vara en bidragande orsak till problemen och utveckling av sjukdom. Den 
perfektionism som den drabbade eftersträvar kan ha påtvingats från familjen tidigt i 
livet. Konflikter och ångest präglar de familjer som har ett barn med AN. 
Sjuksköterskans roll blir därmed viktig för att kunna fånga upp alla olika individer och 
anpassa vården efter deras behov. I början är vården fokuserad på att patienten ska gå 
upp i vikt, därefter kan både individ- och familjeterapi påbörjas eller utökas (Wentz, 
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2010, ss. 240-249). Barn under 16 år med anorexi som inte kan gå till skolan kan 
behöva stöd av att en förälder finns hemma (af Sandeberg & Norring, 2010). 
 
En annan orsak till sjukdomen kan vara ärftliga faktorer. Det är inte ovanligt att flera 
personer i samma familj eller släkt har någon form av ätstörning. Det kan vara såväl 
anorexi som bulimi (Lignell, 2013). Den som har anorexi försöker vanligtvis förneka 
sitt behov av andra och hävdar bestämt att individen själv vet vad han eller hon behöver. 
Men i själva verket är det i detta läge han eller hon behöver sina närstående som mest 
(Clinton, 2012). Att ge allmänheten råd, i synnerhet föräldrar med barn i tonåren där 
anorexia nervosa oftast påträffas, är nödvändigt för att kunna förebygga sjukdomen 
(Wozniak, Rekleiti & Roupa, 2012, s. 257). 
 

Sjuksköterskans roll 
För att kunna möta en familj med ett barn som insjuknat i anorexia nervosa bör 
sjuksköterskan ingå i ett multidisciplinärt team. Detta innebär att olika professioner, så 
som läkare, sjuksköterskor och psykoterapeuter, samarbetar för att kunna erbjuda bästa 
tänkbara vård. De olika yrkeskategorierna kan stärka varandra och tillföra värdefull 
kunskap och erfarenhet för att möta den höga nivå av ångest som familjer ofta uppvisar 
i dessa situationer. Inom slutenvården är det viktigt att sjuksköterskan bygger upp en 
terapeutisk allians med patienten. Sjuksköterskan erhåller oftast en kontrollerande 
funktion gentemot personen som är drabbad av AN, vilket kan skapa svårigheter för 
uppbyggnad av denna allians. Det är sjuksköterskan som ser till att personen äter och 
inte ägnar sig åt träning eller andra viktreducerande aktiviteter. Den drabbade kan se 
sjuksköterskan som ett hot och vägra följa de råd som ges (Wentz, 2010, s. 250). 
 
Många sjuksköterskor upplever att de inte har tillräcklig kunskap om AN. Detta leder 
till svårigheter att skapa en förtroendefull relation med den drabbade. Utbildning inom 
detta område är viktigt för att sjuksköterskor ska veta hur de bäst hanterar sjukdomen. 
Sjuksköterskor bör analysera sina attityder gentemot personer med AN. De bör förstå 
komplexiteten i sjukdomen och inte döma personen utifrån vad som varit orsak till att 
sjukdom uppstod. Att finnas tillgänglig och inge hopp till den drabbade kan öka dennes 
självförtroende och även öka möjligheten för att bygga upp en stark terapeutisk relation 
(Murray, Crawford & McKenzie, 2011, ss. 2-3). 
 

Vårdvetenskapligt förhållningssätt 
Lidande 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 131-134) beskriver kroppen som mer än en biologisk 
tingest. Kroppen är ett subjekt, något som har erfarenheter och som är levd. Den levda 
kroppen innehåller minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och kunskap. 
Kroppen skiljer sig från andra materiella ting då den aldrig kan lämnas. Människan ”är” 
sin kropp. Det är genom kroppen som vi har tillgång till ett liv och varje förändring i 
den levda kroppen medför en förändring av tillgången till ett liv. Vid långvarig sjukdom 
eller annat lidande som exempelvis ångest, ängslan och rädsla blir en sådan förändring 
särskilt tydlig. Förändringar i den leva kroppen påverkar inte bara den kroppsdel, det 
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organ eller den synaps som är skadad eller inte fungerar utan ett sådant lidande påverkar 
hela existensen. Wiklund (2003, ss. 97-108) menar att när människans upplevelse av sig 
själv som en hel person hotas lider människan. Lidande beskrivs vara den mest centrala 
upplevelsen i patientens värld. Det finns olika slags lidande beroende på var källan till 
lidandet finns. Sjukdomslidande uppstår som följd av de symtom och de problem som 
följer en sjukdom. Vårdlidande är det lidande som uppstår som en följd av vård och 
behandling eller brist av dessa. Livslidande är något som berör hela människans liv och 
existens och kan vara mer eller mindre påtagligt. Detta blir ofta verkligt då människan 
blir sjuk. Lidande handlar inte bara om symtom som kan observeras av andra utan också 
om en inre process. Lidande kan ofta innebära någon form av hot, kränkning eller 
förlust av människans jag och identitet. Den som lider kan ha svårt att tala om sitt 
lidande med andra vilket kan leda till en upplevelse av att känna sig avskuren och 
främmande för andra människor. Svårigheten att förmedla sina känslor medför att 
individen inte kan dela upplevelsen med andra. Det resulterar ofta i att människan 
tystnar och sluter sig inom sig själv. 
 
Lidandet kan ibland vara uppenbart för andra men ibland är det dolt och svårare att 
förstå. Det är sjuksköterskans uppgift att känna igen lidandet och lindra det lidande som 
patienten upplever. Vårdlidande benämns som ett onödigt lidande för patienten. Denna 
form av lidande kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal förhindra (Flesner, 2010, ss. 
116-119). Vårdare talar sällan om lidande trots att de dagligen kommer i kontakt med 
det. Det är alltså inte bara patienterna som har svårt att tala om lidande utan även 
vårdarna. Då vårdarna distanserar sig från patienternas lidande får patienterna inte den 
hjälp de behöver i att sätta ord på lidandet och tala om det. Det är därför viktigt att 
vårdutbildningar ger kunskap om lidande, hur lidandet kan se ut och hur patienter kan 
uppleva detta (Wiklund, 2003, s. 97). 
 

Vårdande samtal 
En viktig del av vårdandet är samtalet. Att åstadkomma ett vårdande samtal kan vara 
enkelt men det kan i vissa fall också vara problematiskt. Det vårdande samtalet har sin 
grund i det allmänmänskliga samtalet. Att samtala är en viktig del av den 
mellanmänskliga samvaron men det finns en skillnad mellan det vardagliga samtalet 
och det vårdande samtalet. Det sistnmämnda ligger på vårdarens ansvar. I hälso- och 
sjukvården kan det vara svårt att skapa förutsättningar för vårdande samtal då möten 
kan vara styrda och rutinmässiga. Några exempel på sådana möten är samtal inför en 
undersökning eller operation eller inför utskrivning. Det finns i och med detta stor risk 
för envägskommunikation, det vill säga att tala till patienten istället för med. Den 
professionella och/eller byråkratiska rösten kan lätt ta överhanden och patienten 
överrumplas. I den professionella hållningen används vanligtvis medicinska termer och 
begrepp vilka ofta är främmande för patienterna. Begrepp kan fylla en viktig funktion i 
ett vårdande samtal men de kan också förhindra att mötet blir vårdande. Ett vårdande 
samtal måste präglas av öppenhet och följsamhet. Det innebär att sjuksköterskan öppet 
och följsamt lyssnar till en patient och stödjer samtalet genom fördjupade följdfrågor 
och speglar det som patienten uttrycker. Sjuksköterskans ansvar ligger i att svara an på 
ett vårdande sätt som stärker hälsa och välbefinnande. Det handlar om att besvara 
patientens, både uttalade och outtalade, frågor. Det finns mycket kraft i ett vårdande 
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samtal och ju mer sårbar patienten är, desto större kraft finns i det vårdande samtalet 
(Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 200-203). 
 
Det vårdande samtalet kan hjälpa patienten att tala om sitt lidande och skapa en 
lidandeberättelse. Att uppleva lindring av lidandet är kopplat till en personlig upplevelse 
av mening. Vårdaren kan inte tala om för patienten vilken lidandets mening är utan 
detta måste komma från patienten själv och dennes personliga upplevelser. Vad 
vårdaren kan göra är att bekräfta patientens lidande, vara närvarande, våga lyssna och 
bli berörd och ge patienten tröst och stöd att berätta om sina erfarenheter och lidandet. 
Att skapa en lidandeberättelse kan ses som en väg till hälsa. I det vårdande samtalet är 
det centralt att sjuksköterskan är till som person snarare än som roll. Samtalet blir 
vårdande när sjuksköterskan intar en personlig hållning och inte längre kännetecknas 
som en formell kontakt. Det vårdande samtalet handlar inte om samtalsteknik utan om 
en tillitsfull och bekräftande relation som skapar utrymme för lidandeberättelsen att 
växa fram (Wiklund, 2003, ss. 170-175). Inom psykiatrisk vård är samtalet mycket 
betydelsefullt och utgör en stor del av den vårdande behandlingen. Samtalet är då tänkt 
att stödja och stärka hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 203). 
 

Närstående 
Patientens närmaste beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010, s. 119) i termer som 
närstående, anhöriga, familj eller släkt. Hellström och Carlander (2010, s. 75) betonar 
att samhället idag är mycket individfokuserat vilket innebär att sjuksköterskor endast 
fokuserar på patienten. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-121) menar att det finns 
många anledningar till att fokusera på patientens närstående. Särskilt viktigt är det vid 
vård av barn och äldre, eller vid exempelvis långvariga sjukdomstillstånd och palliativ 
vård. Människor är beroende av samspel och kontakt med andra individer, och de 
närmaste är allra viktigast för de flesta. I ett patientfokuserat vårdande, där 
patientperspektivet betonas, inkluderas även de närståendes perspektiv. Det är patienten 
som utpekar vem eller vilka som är närstående och dessa personer har också accepterat 
att bli betraktade som just detta. En närstående kan vara en maka/make, partner, 
förälder, barn eller annan släktning men kan också vara en vän eller granne. 
 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) uppges, 
under temat helhetssyn och etiskt förhållningssätt, att sjuksköterskan ska ta till vara de 
närståendes kunskaper och erfarenheter och att vid behov föra den närståendes talan. 
Friberg (2010, s. 166) belyser också de närstående som en del av sjuksköterskans 
ansvar. Patientundervisning är en av sjuksköterskans centrala arbetsuppgifter och i 
undervisningen ska även de närstående inkluderas. De behöver få veta och förstå. Även 
om fokus ska riktas mot patienten har sjuksköterskan ett undervisande ansvar mot familj 
och närstående. Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) betonar att hälso- och sjukvården 
inte får glömma bort de patienter som vårdas hemma av närstående. Vid långvarig 
sjukdom kan de närstående komma att ta på sig en stor del av vårdansvaret och spela en 
betydande roll för den sjuke men även för sjukvården. Det ställer stora krav på de 
närstående. Utan rätt stöd kan situationen snabbt förvärras, både för den sjuke och 
dennes anhöriga. Johansson (2007, s. 35) konstaterar att många närstående som vårdar 
en anhörig i hemmet inte är gamla utan är under 65 år och i arbetsför ålder. De 
närstående kan enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) vara en resurs för patienten 
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och dennes möjligheter att återfå hälsa och uppleva välbefinnande, men de kan också ha 
en negativ inverkan på situationen. 
 
Vi kommer att använda oss av begreppen närstående, anhörig och familjemedlem 
synonymt i detta examensarbete för att få ett bättre flöde i texten. 
 

PROBLEMFORMULERING 
När en människa insjuknar i anorexia nervosa drabbar det inte bara denna individ. Hela 
familjen påverkas vilket leder till ett lidande för alla i den närmsta omgivningen. För att 
föräldrarna ska orka kämpa för sitt sjuka barn är det viktigt att som sjuksköterska se 
dem också. Sjuksköterskor kan möta personer med psykiatriska störningar i många 
olika vårdsammanhang. Det behövs därför mer kunskap om hur sjuksköterskor ska 
förhålla sig, inte bara till den drabbade, utan även hur de kan hjälpa och stötta föräldrar i 
en svår livssituation. Det är därmed av vikt att belysa hur föräldrar till en person som 
insjuknat i AN upplever sin situation och ta reda på hur de vill bli bemötta av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Att förstå deras upplevelse av stöd från sjukvården och hur det känns 
att gå från att ”bara” vara anhörig till att bli vårdare åt sitt sjuka barn, med kanske 
bristande kunskap inom området samt eventuell känsla av otillräcklighet, spelar en 
betydande roll i mötet mellan sjuksköterskan och föräldrarna. För att bättre kunna förstå 
föräldrarnas situation behövs en fördjupning i deras perspektiv; hur de får kämpa för sitt 
barn och vårda denna person då det ofta kan bli en långvarig situation med både 
framgångar, motgångar och i värsta fall döden. Varför en person insjuknar i AN kan ha 
flera orsaker och en aspekt kan vara att föräldrarna varit en bidragande orsak till att 
sjukdom uppstått. Vårdpersonal tenderar ofta att närma sig de närstående med detta 
förhållningssätt. Hur hanterar föräldrarna denna typ av bemötande och anklagande 
hållning från vårdpersonal och andra i sin omgivning? 
 

SYFTE 
Syftet är att belysa hur föräldrar till en person som drabbats av anorexia nervosa 
upplever sin livssituation. 
 

METOD 
Vi har valt att göra vad Friberg (2006, s. 115) benämner som en litteraturöversikt där vi 
har analyserat både kvantitativ och kvalitativ forskning. En sammanställning av 
materialet presenteras i resultatet. 
 

Datainsamling 
Data samlade in genom att söka fram vetenskapliga artiklar i databaser tillgängliga vid 
Högskolan i Borås bibliotek. De databaser som användes var Cinahl, PubMed och 
PsycINFO. I litteratursökningen användes sökorden ”Anorexia nervosa”, ”Eating 
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disorder”, ”Family”, ”Parents”, ”Experience”, ”Cope”, ”Nursing”, ”Care”, ”Caregivers” 
och ”Qualitative” i olika kombinationer för att söka fram relevanta artiklar som stämmer 
överens med studiens syfte. Se tabell 1. De inklusionskriterier som användes i 
sökningen var att artiklarna inte skulle vara mer än tio år gamla. För litteraturen till 
bakgrunden var inte det ett kriterium, därav är vissa artiklar äldre än tio år. Artiklar som 
endast berörde syskon till en person med AN exkluderades då det inte överensstämmer 
med studiens syfte. Även medicinska artiklar exkluderades. Förutom forskning 
användes, i bakgrund och diskussion, fack- och kurslitteratur inom området samt 
vedertagna Internetkällor. 
 
 
Sökord Datum Databas Antal träffar Antal läsa 

abstract 
Antal 
valda 
artiklar 

”Anorexia 
nervosa” AND 
”Family” AND 
”Experience*” 

140317 Cinahl 41 6 1 

”Eating 
disorder*” 
AND ”Family” 
AND 
”Experience” 

140319 Cinahl 46 2 2 

”Anorexia 
nervosa” AND 
”Nursing” 
AND 
”Qualitative” 

140321 Cinahl 16 3 1 

”Anorexia 
nervosa” AND 
”Parents” 
AND ”Care*” 

140321 Cinahl 24 4 2 

”Anorexia 
nervosa” AND 
”Parents” 
AND ”Cope” 

140324 Cinahl 4 1 1 

”Anorexia 
nervosa” AND 
“Caregivers*” 
AND 
”Experience” 

140416 PsycINFO 25 1 1 

”Anorexia 
nervosa” AND 
”Parents” 
AND 
”Qualitative” 

140416 PubMed 20 1 1 

Tabell 1. Sökprocessen. 
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Analys 
Resultatartiklarna analyserades enligt Fribergs (2006, ss. 119-121) granskningsmall, i 
vilken exempel finns på frågor vid granskning av kvalitativa studier respektive 
kvantitativa studier. Detta för att ta ställning till studiens kvalitet. De nio 
resultatartiklarna finns presenterade i en översiktstabell, se bilaga 1. Artiklarna lästes 
flera gånger för att förstå helheten och för att inte gå miste om någon viktig del. 
Kvantitativa och kvalitativa artiklar analyserades separat. Av de nio artiklar som 
analyserades, och därmed finns presenterade i resultatet, var åtta kvalitativa studier och 
en en kvantitativ studie. Huvudfynden togs ut ur varje artikel och markerades med 
överstrykningspenna. Fynden sammanställdes med de andra artiklarnas huvudfynd 
genom att de delades in i grupper efter likheter. Därefter togs meningsbärande strukturer 
ut och utifrån dessa utformades 11 subteman. De subteman som kunde relateras till 
varandra, även om de flesta teman gick in i varandra på ett eller annat sätt, sattes 
samman till en grupp. Med hjälp av denna grupps subteman bildades en större helhet; 
ett huvudtema. Fyra huvudteman utformades och genom dessa, med tillhörande 
subteman, kan föräldrars upplevelse av att ha ett barn med anorexia nervosa beskrivas. 
 

RESULTAT 
Resultatet presenteras i fyra huvudteman; känslomässig påverkan, det sociala livet 
påverkas, skuld och skam, och strategier för att klara av situationen. Huvudtemanen 
innehåller sammanlagt 11 subteman; frustration och oro, ångest och depression, 
utesluten och inte tagen på allvar, social isolering, relationen föräldrarna emellan, 
skuldkänslor över barnets sjukdom, attityder från vårdpersonal, söka hjälp och 
information, ta kontroll, prata med andra och inte ge upp, att behålla hoppet. Detta 
presenteras i figur 1. 
 
 
Huvudtema Subtema 
Känslomässig påverkan Frustration och oro 

Ångest och depression 
Utesluten och inte tagen på allvar 

Det sociala livet påverkas Social isolering 
Relationen föräldrarna emellan 

Skuld och skam Skuldkänslor över barnets sjukdom 
Attityder från vårdpersonal 

Strategier för att klara av situationen Söka hjälp och information 
Ta kontroll 
Prata med andra 
Inte ge upp, att behålla hoppet 

Figur 1. Presentation av huvudteman och subteman. 
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Känslomässig påverkan 
Något som var genomgående i de artiklar vi sökt fram var föräldrarnas obeskrivliga 
frustration över hur sjukdomen tagit över både deras barns liv liksom hela familjens; en 
frustration över att inte veta vad de skulle göra åt situationen eller vad som är bäst för 
barnet. En konstant oro för sitt barn var också en komponent som föräldrarna hade svårt 
att hantera. Känslan av att veta att deras barn vägde mellan liv och död gjorde framtiden 
oviss. Frustrationen och oron över barnet blev inte bättre av att flera föräldrar kände sig 
utestängda från sitt barns vård. De upplevde att de inte fick vara delaktiga i beslut som 
berörde barnet då hon/han vårdades på sjukhus. 
 

Frustration och oro 
Frustration var en central känsla hos föräldrarna till ett barn med anorexia nervosa, och 
ett ord som ofta användes för att beskriva deras maktlöshet mot sjukdomen. 
Beskrivningar som ”ett helvete”, ”en mardröm” och ”ett mörker” användes. Föräldrarna 
beskrev en känsla av hopplöshet och otillräcklighet, och hur de än försökte var det svårt 
att resonera och diskutera med barnet. Det var i och med detta svårt för föräldrarna att 
nå fram till sitt barn. De upplevde situationen som det svåraste de varit med om och 
jämförde det med att ha förlorat ett barn. Det var som att hela livet hade vänts upp och 
ner, och hur mycket kraft föräldrarna än lade ner på sitt barn gav det sällan något 
resultat (Svensson, Nilsson, Levi, Carballeira & Suarez, 2013, s. 400). Att föräldrar till 
ett barn med AN kunde känna hopplöshet och otillräcklighet tas också upp i en studie av 
Whitney, Murray, Gavan, Todd, Whitaker och Treasure (2005, s. 446). 
 
Några föräldrar beskrev sjukdomen som ”ett fruktansvärt monster” som tagit över deras 
barn. Detta monster kontrollerade barnets beteende, känslor och tankemönster. De 
upplevde även att barnet blev personlighetsförändrat. Föräldrarna kände inte längre igen 
sitt barn. Det var som att ha en främling i huset. Barnet var som besatt och 
manipulerade föräldrarna genom att ljuga och vara oärligt (Cottee-Lane, Pistrang & 
Bryant-Waugh, 2004, ss. 172-173). Föräldrarnas känslor pendlade mellan oro och ilska. 
De var oroliga för barnets framtid och vad hon/han skulle gå miste om på grund av 
sjukdomen, till exempel socialt umgänge och andra aktiviteter som barn i samma ålder 
sysselsätter sig med. Föräldrarna var också medvetna om risken att barnet kunde dö i 
sjukdomen. De beskrev situationen som ”en levande mardröm” och hade svårt att se ett 
ljus i tunneln. Att se sitt barn svälta framför ögonen ledde till en obeskrivlig frustration 
och ilska. Denna tortyr, som föräldrarna inte visste hur länge den skulle pågå, fick dem 
att önska att deras barn hellre skulle haft en fysisk sjukdom där det fanns botemedel 
(Cottee-Lane et al., 2004, ss. 173-174; Svensson et al., 2013, s. 399). De kunde uppleva 
sig fångade i två olika världar, dels den ”normala världen” i vilken de försökte uppnå 
någon form av normalitet inom men också den ”sjuka världen” där allt kretsade kring 
barnets sjukdom. Detta ledde till att föräldrarna många gånger ville ge upp. Sjukdomen 
försvagade föräldrarna och deras förmåga att hantera situationen (Hillege, Beale & 
McMaster, 2006, s. 1019). Frustration uppkom också då föräldrarna inte längre vågade 
tänka eller planera inför framtiden; att inte veta hur eller om deras barn någonsin 
kommer bli friskt och inte heller hur lång resan fram till ett eventuellt tillfrisknande 
kunde se ut. För de föräldrar där barnet hade tillfrisknat fanns en inneboende oro för 
risken att hon/han kunde återinsjukna i AN (Tierney, 2005, s. 376). 
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Ångest och depression 
Det är tydligt att föräldrar till barn med ätstörning lider av oro, vilket i vissa fall kan 
vara förenat med ångest och depression. Att vara överbeskyddande och visa mycket 
känslor är vanliga reaktioner hos föräldrar. Den ångest de kan uppleva kan starkt 
kopplas till den känslomässiga involveringen föräldrarna gör i sitt barn och dess 
sjukdom (Kyriacou, Treasure & Schmidt, 2008, s. 234). Föräldrar som tidigare lidit av 
ångest och depression fick påbörja eller öka sin medicinering för att kunna hantera den 
påfrestande situation som det innebär att ha ett barn med AN (Honey & Halse, 2006, s. 
621). 
 
I en kvantitativ studie av Kyriacou et al. (2008, ss. 236-240) påvisas att mödrar i högre 
grad lider av ångest och depression än fäder i samma situation. De upplevde oftare 
överbelastning, att vara fången i en roll samt en känsla av att förlora sig själv. Studien 
styrker därmed att kvinnor är mer bekymrade och involverar sig mer emotionellt i 
vårdandet av det sjuka barnet. Mammor till barn med AN kan därför vara i stort behov 
av socialt stöd då deras psykiska välbefinnande äventyras av de krav som rollen som 
vårdare för med sig. Ångest, depression och stress kan ha en negativ inverkan såväl på 
föräldrarna som på individen med ätstörning. 
 

Utesluten och inte tagen på allvar 
Många föräldrar upplevde att de blev utestängda från sitt barns vård, speciellt när barnet 
var inlagt på sjukhus. Några föräldrar hade blivit bemötta som om de överreagerade, 
och det tog lång tid innan deras problem togs på allvar. Vissa barn hade även blivit 
feldiagnosticerade och föräldrarna kunde ofta känna ilska över att det tog så lång tid att 
få rätt diagnos (Tierney, 2005, s. 372). De upplevde en känsla av utanförskap och 
uteslutenhet från vården, och fick således inte vara delaktiga i sitt barns vård. De 
upplevde att beslut togs när de inte var närvarande och saker diskuterades endast med 
barnet och inte med mamman och/eller pappan. De önskade att läkare skulle lyssna på 
deras synpunkter. Föräldrarna sökte förgäves efter information om barnets tillstånd, 
behandling och kommande åtgärder. Flera föräldrar ville ses som barnets primära 
vårdare och ansåg att det var de som stod för den huvudsakliga vården i hemmet. Det 
var de som var ansvariga för den omvårdnad som ägde rum utanför sjukhuset, som att 
se till att barnet tog sina mediciner och att hon/han kom till sjukhus eller möten. 
Föräldrarna menade att de hade en långvarig och intim kunskap om barnet som kunde 
vara viktig för behandlingen och som de ansåg att läkare borde ta till sig. Flera föräldrar 
upplevde också att sjukvårdspersonal satte orimligt höga krav på vad de skulle klara av 
som föräldrar. Det blev en påtaglig kontrast från att barnet varit inneliggande tills att det 
skrevs ut från sjukhuset och föräldrarna skulle ta hand om allt hemma (McMaster, 
Beale, Hillege & Nagy, 2004, s. 70; Honey, Boughtwood, Clarke, Halse, Kohn & 
Madden, 2008, ss. 45-47). 
 
Bristerna i vården gjorde att barnet ofta blev slussat mellan olika vårdavdelningar som 
inte hade någon kompetens i sjukdomen anorexia nervosa. Sjuksköterskorna hade liten 
eller obefintlig kunskap om sjukdomen. På vårdavdelningarna kunde heller inte 
tillräckligt med tid läggas på det enskilda barnet. Kommunikationen mellan de olika 
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vårdutövarna som barnet kom i kontakt med var enligt många föräldrar bristfällig. 
Fokus låg främst på det fysiska. Vissa föräldrarna hade önskat att de kunde ha 
involverat det psykiska med det fysiska (Tierney, 2005, ss. 372-375). 
 

Det sociala livet påverkas 
I artiklarna beskrev föräldrarna att hela deras liv kretsade kring själva barnets sjukdom. 
De fick omprioritera egna intressen och blev till slut, enligt dem, socialt isolerade från 
omvärlden. Sjukdomen tärde på relationen föräldrarna emellan och det framgick att 
många par ansåg att den ena partnern inte ställde upp eller drog sig undan. 
 

Social isolering 
Föräldrarna till ett barn med AN beskrev sjukdomen som mycket tidskrävande vilket 
ledde till att familjen blev socialt isolerad, både från sjukvårdspersonal, vänner och 
familj. Det fanns inte mycket tid för socialt umgänge och andra aktiviteter. Vissa hade 
själva valt att göra denna isolering för att kunna hantera situtionen. Istället för att söka 
hjälp hos vänner och bekanta höll föräldrarna problemet inom familjen. Detta på grund 
av en känsla av att andra inte förstod sig på problemet eller kunde sätta sig in i deras 
situation (Hillege et al., 2006, ss. 1019-1020). Många föräldrar fick göra mycket 
uppoffringar i livet gällande egna intressen. Mycket tid gick åt till att planera och 
genomföra måltider. Vissa föräldrar berättade att varje måltid kunde ta flera timmar. 
Måltiderna beskrevs som en maktkamp och orsakade ofta konflikter. Det var inte längre 
en trevlig, social stund för familjen. Detta var både fysiskt och psykiskt utmattande. 
Föräldrarna hade ingen energi åt övriga familjemedlemmar då allt kretsade kring den 
drabbade. En mamma uttryckte att hon bara ville låsa in sig på toaletten och bli lämnad 
ifred men det fanns inte något utrymme för det (Cottee-Lane et al., 2004, ss. 173-174; 
Svensson et al., 2013, ss. 398-399). En del föräldrar fick sluta jobba för att hinna med 
de krav som sjukdomen ställde på dem. Vissa gav upp sina studier för att helt och hållet 
kunna hänge sig åt sitt sjuka barn (Honey & Halse, 2006, s. 620). Några föräldrar 
beskrev att det var svårt att engagera sig i arbetet och utföra ett bra jobb när de hade 
problem hemma. Detta ledde till ekonomiska svårigheter för många familjer. Vissa 
upplevde det även svårt att få ekonomisk ersättning. Stora summor pengar gick åt till 
sjukhusvistelser och kostnader för terapi. Det skapade en inre oro att inte ha råd att ge 
sitt barn den bästa vården (Hillege et al., 2006, s. 1020 & Svensson et al., 2013, s. 399) 
Det var en stor omställning för många föräldrar att exempelvis inte kunna åka på 
semester eller träffa vänner (Whitney et al., 2005, s. 446). Att sjukdomen ledde till 
social isolering tydliggjordes genom att föräldrarna inte längre ville delta vid 
middagsbjudningar tillsammans med vänner och bekanta på grund av rädslan att få 
kommentarer från andra om sitt barns störda ätbeteende (Svensson et al., 2013, s. 398). 
 

Relationen föräldrarna emellan 
Till följd av att all tid och fokus ägnades åt det sjuka barnet fick föräldrarna mycket lite 
tid för varandra och relationen dem emellan påverkades negativt. Relationen blev i flera 
fall ansträngd. De fick ofta vara ifrån varandra då den ena föräldern exempelvis var med 
barnet på sjukhuset, vilket tärde på äktenskapet. De kunde vara ifrån varandra långa 
perioder. Föräldrarna var också oroliga för de övriga syskonen, hur sjukdomen 
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påverkade dem samt att de inte fick samma möjlighet till uppmärksamhet som det 
drabbade barnet (Svensson et al., 2013, s. 398). Det uppstod ofta sprickor i familjen 
trots att de försökte hålla ihop (Hillege et al., 2006, s. 1019). Whitney et al. (2005, s. 
446) menar att pappor många gånger försökte hålla kvar sina egna intressen och arbete 
och undvek på så vis familjesituationen hemma. Mammor tog däremot på sig mer 
ansvar vilket resulterade i sömnlöshet, upptagenhet i sjukdomen och en känsla av 
hopplöshet. 
 
En mamma beskrev hur hon fick tvinga sin make att prata om deras barns problem och 
försöka få honom att inse hennes behov av stöd (Honey & Halse, 2006, s. 620). I en 
studie av Hillege et al. (2006, s. 1019) beskriver en mamma att då pappan inte 
engagerade sig känslomässigt ledde det till en stor påfrestning eftersom att hon ville att 
han skulle dela ansvaret med henne. Trots påtryckningar ville pappan fortsätta med sitt 
vanliga liv och paret gick då i olika riktningar. 

 

Skuld och skam 
I flera artiklar togs begreppet skuld upp som en huvudkomponent i denna svåra 
sjukdom. Skuldkänslor kunde antingen ha sitt ursprung från föräldrarna; att inte känna 
sig tillräcklig då de önskade att de upptäckt sjukdomen i tid. I vissa fall kunde även 
sjukvårdspersonalen eller till och med vänner och närstående, som egentligen borde 
vara föräldrarnas största stöd, skuldbelägga föräldrarna för att vara orsak till att barnets 
sjukdom uppstått. Det som framkommer i flera studier är en känsla av att vara en dålig 
förälder och känslan av att inte räcka till. 
 

Skuldkänslor över barnets sjukdom 
En del föräldrar kände att de inte hade tillräcklig kunskap om AN för att kunna 
upptäcka sjukdomen i tid. De såg inte tecknen i början, inte heller läkare upptäckte 
sjukdomstecken. Många föräldrar kände en skuld över att sjukdomen hade fått fortgå för 
länge innan behandling sattes in. De klandrade sig själva för att deras barn blivit 
allvarligt sjuk på grund av att de inte misstänkte AN tidigare i förloppet. Några föräldrar 
beskrev AN som ”en hemlighetsfull sjukdom” som utvecklades långsamt, vilket gjorde 
den svår att upptäcka i tid. Många kände även bitterhet gentemot sjukvårdspersonal som 
inte heller hade uppmärksammat sjukdomen tidigare (Cotte-Lane et al., 2004, ss. 171-
172). I en studie av Svensson et al. (2013, ss. 399-400) framkommer att föräldrar i vissa 
fall kände att psykiatriska tillstånd var tabubelagda och inte ville prata om det. 
Föräldrarna kände många gånger att de pekades ut som ansvariga. Många hade en 
känsla av att de gjort något fel och var dåliga föräldrar. De funderade mycket kring vad 
de kunnat gjort annorlunda under barnets uppväxt och vad som orsakat sjukdomen. 
 
I en studie av Cotte-Lane et al. (2004, s. 172) framkom det att en förälder kände att hon 
inte var ansvarig för sitt barns insjuknande utan att det istället var en rad omständigheter 
som låg bakom. Denna föräldern ansåg att många människor med liknande 
förutsättningar också kunde drabbas av psykisk sjukdom. En deltagare i Honey & 
Halse’s studie (2006, s. 623) insåg också att skuldkänslor inte kommer att göra sitt barn 
friskt. Denna förälder ansåg det därför onödigt att tänka i de banorna. 
 



 15 

Attityder från vårdpersonal 
En generell uppfattning från föräldrar till ett barn med AN var att det inte fanns något 
intresse från vårdpersonalens sida att hjälpa till. Föräldrarna upplevde många gånger 
brist på feedback från de professionella vårdarna när barnet gjorde framsteg mot att 
tillfriskna. Trots föräldrarnas missnöje med återkopplingen från vårdarna om barnets 
tillstånd kände de ändå att de åtminstone hade en professionell vårdare de kunde ropa på 
och be om hjälp (Tierney, 2005, ss. 374-375). Interaktionen med vårdpersonal 
upplevdes ofta som negativ och personalens attityder gentemot föräldrarna var ofta 
nedlåtande. En del föräldrar upplevde att vårdare lade skulden på dem för att vara orsak 
till barnets sjukdom samt för att vara dåliga föräldrar. En annan upplevelse var att 
vårdpersonal hade en stereotyp bild av barn med ätstörningar och deras föräldrar. På 
grund av dåligt bemötande och negativa attityder uppstod ett motstånd mot sjukvården, 
och föräldrarna sökte aktivt hjälp hos andra instanser (McMaster et al., 2004, ss. 70-71) 
Många föräldrar uttryckte att försöken att få information från vårdare om sitt barn ofta 
var förgäves. Vårdare upplevdes såldedes vara ohjälpsamma (Tierney, 2005, s. 374). De 
attityder som föräldrarna ofta blev bemötta av gjorde att vissa föräldrar kände sig 
misstrodda och stigmatiserade (Honey et al., 2008). 
 
Föräldrarna ansåg att vårdpersonalen inte förstod hur mycket tid som lades ner på att 
finna hjälp. Att försöka få tiden att räcka till i en redan stressig livssituation upplevdes 
mödosamt. De kände sig utan stöd och visste inte vart de skulle vända sig. Den hjälp 
som en del föräldrar till slut hittade fanns oftast utanför den allmänna sjukvården. 
Föräldrarna kände sig alltsom oftast ensamma i sin situation (McMaster et al., 2004, ss. 
69-70). Det föräldrarna uppskattade mest var när de bemöttes av medkänsla, empati och 
förståelse för deras situation av sjukvårdspersonal. Att de tog sig tid till att lyssna på 
deras oro och känslor av hjälplöshet samt att de kunde ge förslag på förbättring istället 
för att trivialisera deras problem. Att råd och vägledning var anpassat efter den aktuella 
familjesituationen var även uppskattat, likaså att sjukvårdspersonalen fanns tillgänglig 
även då barnet inte var inskrivet på sjukhus. Den hjälp föräldrarna önskade var 
framförallt information om sjukdomen och dess påverkan på familjen, användbara 
strategier att tillämpa hemma, uppföljning, riktlinjer och stödgrupper där föräldrarna får 
möta andra föräldrar i samma situation (Honey et al., 2008, ss. 46-47). 
 

Strategier för att klara av situationen 
I de studier vi har läst framkom att föräldrar till barn med AN använder sig av olika 
strategier för att kunna hantera den komplicerade situation som sjukdomen försatt dem 
i. Några strategier var att söka hjälp och samla information för att bättre kunna förstå sig 
på sjukdomen. Att försöka ta kontroll över sitt barns sjukdom och inte låta sjukdomen 
övervinna kontrollen var en annan strategi. Föräldrarna försökte också arbeta som en 
enhet gentemot sitt barn; att vara ett starkt team och inte låta barnets sjukdom bryta ner 
denna enhet. Slutligen var stöd från andra som är eller har varit i samma situation som 
de själva en viktig strategi för att klara av situationen och få kraft att orka kämpa vidare. 
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Söka hjälp och information 
Föräldrarna ägnade mycket tid åt att försöka förstå sig på sjukdomen och prognosen för 
tillfrisknande. De ville genom kunskap förhindra ytterligare utveckling av ätstörningen 
(Cottee-Lane et al., 2004, ss. 171-172). Att söka information via internet och böcker 
hjälpte många föräldrar att få information om sjukdomen (Svensson et al., 2013, s. 402). 
Andra informationskällor kunde vara kollegor, vänner, skolkuratorer och anhöriga 
(McMaster et al., 2004, ss. 69-70). Informationen hjälpte föräldrarna att minska deras 
rädsla och oro samt finna strategier för att hjälpa sitt barn. Detta för att kunna se ett ljus 
i tunneln (Honey & Halse, 2006, s. 625). Många föräldrar önskade mer information ur 
föräldraperspektivet. Även information om hur lång tid återhämtning kunde ta var 
önskvärt. En förälder uttalade att trots att information om prognos givits gick det ändå 
inte att förstå i det läget hur långvarig sjukdomen faktiskt kunde vara (Svensson et al., 
2013, s. 402). Föräldrarna ansåg att det var en lång och påfrestande process att få tag i 
information om deras barns sjukdom. Många föräldrar upplevde att den formella 
sjukvården inte gav det stöd som de hade velat ha. Däremot fann de flesta bättre hjälp 
och stöd i de olika stödorganisationer som bildats just för människor som drabbats av 
ätstörning (McMaster et al., 2004, s. 70). 
 

Ta kontroll 
Trots känslan av att inte kunna påverka sitt barns beteende betonade föräldrarna vikten 
av att ta kontroll för att kunna hantera sjukdomen. Ett sätt att ta kontroll var genom att 
vara bestämd och konsekvent mot barnet. Föräldrarna var tvungna att skapa en enhet för 
att inte sjukdomen skulle komma emellan dem. Viktigt var att båda hade samma regler 
mot barnet. Att vara välorganiserad och strukturera upp måltiderna med 
tidsbegränsningar var ett annat sätt för föräldrarna att ta kontroll. Det var dock inte 
enkelt då barnet ofta stod emot, särskilt vid matsituationerna. Barnen visade ofta lättnad 
när föräldrarna övertog kontrollen. Det kunde vara en känslomässig process om barnet 
var i tonåren då detta är en tid för frigörelse (Cottee-Lane et al., 2004, ss. 174-175). Att 
tro på sin kompetens som förälder och sin inre förmåga var också viktigt för att kunna 
hantera sjukdomen. Föräldrarna såg det som viktigt att finna stöd hos varandra 
(Svensson et al., 2013, s. 401). 
 

Prata med andra 
De flesta föräldrar fann stor hjälp i att prata om sin situation med andra (Svensson et al., 
2013, s. 401). Att höra andra som gått igenom det de själva går igenom och som sett 
ljuset i tunneln gjorde det lättare för föräldrarna att orka kämpa (Cottee-Lane et al., 
2004, s. 175). Detta gav dem insikt i att de inte är ensamma om sin situation utan att 
andra familjer kunde ha det likadant. Vissa pratade huvudsakligen med vårdpersonal på 
sjukhus medan andra pratade med människor i sitt sociala nätverk. Ett annat sätt att 
uttrycka känslor och tankar kring ätstörningen kunde vara genom att skriva dagbok eller 
blogga. Att vara öppen om situationen upplevdes vara till stor hjälp och minskade 
skamkänslorna. En annan positiv aspekt av att prata med andra var att få ur sig allt 
istället för att hålla det för sig själv (Svensson et al., 2013, s. 401). Föräldrarna uttalade 
en önskan om större tillgång till stödgrupper för föräldrar till barn med AN. Flera 
förslag kom upp, bland annat ett nationellt register där föräldrarna kunde kontakta andra 
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föräldrar och ha tillgång till ett speciellt chatt-rum på internet (Cottee-Lane et al., 2004, 
s. 176). 
 

Inte ge upp, att behålla hoppet 
Föräldrarna var inte beredda på att ge upp utan ville göra allt i sin makt för att deras 
barn skulle återvinna hälsa (McMaster et al., 2004, s. 172). För att behålla hopp och tro 
på framtiden använde sig föräldrarna av olika strategier. Ett sätt var att reglera 
tankemönstret för att inte överväldigas av sjukdomen och känslorna kring denna. De 
försökte också ändra attityd och beteende för att inte påverka barnet negativt. Att tänka 
positivt och inte älta negativitet samt att fokusera på hoppfulla tecken upplevdes som 
värdefullt. Det var viktigt, enligt föräldrarna, att ta en dag i taget och inte slösa sin 
energi på negativa tankar. Att inte skuldbelägga sig för barnets sjukdom utan att 
påminna sig om att föräldrarna bara är människor och gör sitt bästa var en annan 
strategi. Föräldrarna ansträngde sig även för att skilja på barnet och på sjukdomen, och 
kunde därmed tillskriva negativa beteenden till anorexin och inte till barnet (Honey & 
Halse, 2006, ss. 618-620). Föräldrarna uttryckte att ha tålamod och realistiska 
förväntningar var av stor betydelse. Vissa hade accepterat situationen som en del av 
vardagen. De framhävde också vikten av att behålla hoppet om att barnet skulle bli 
friskt och växa sig starkt ur sjukdomen (Honey & Halse, 2006, s. 620; Svensson et al., 
2013, ss. 401-402). 
 
Att finna egentid upplevdes vara ett viktigt verktyg trots att det bara kunde vara för en 
stund. Föräldrarna gav som exempel att ta en promenad för få en kort paus och tänka på 
annat. Detta sågs som stärkande (Honey & Halse, 2006, s. 621; Svensson et al., 2013, s. 
402). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn med 
anorexia nervosa. Metoden som valdes ut var litteraturöversikt enligt Friberg (2006, s. 
115). Initialt var syftet att belysa hela familjens situation men författarna valde sedan att 
avgränsa sig till enbart föräldrarnas upplevelser. Detta för att föräldrarna, enligt 
författarna, har det största ansvaret för barnets vård. När detta examensarbete 
påbörjades var förväntningarna att det inte skulle finnas många studier gjorda inom 
detta område. Utbudet var inte så stort men räckte för att besvara syftet. Detta styrker 
problemformuleringen; att föräldrars upplevelser av att ha ett barn som drabbats av AN 
inte tas tillvara lika mycket som det borde göra. Det finns många studier gjorda kring 
patientens upplevelser av att leva med sjukdomen men inte föräldraperspektivet. Det var 
därför enkelt att göra urvalet av de artiklar som skulle ingå i resultatet. Ett 
exklusionskriterie var att litteraturen inte skulle vara äldre än tio år, för att enbart få 
fram den senaste forskningen. Med det kriteriet i beaktning fanns dock inte mycket mer 
än det som valdes ut. Det inklusionskriterie som användes i sökprocessen var att 
studierna skulle omfattas av föräldrar till barn och tonåringar med AN, och inte 
föräldrar till unga vuxna och vuxna personer. Detta kriterie valdes för att 
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familjesituationen bättre kunde belysas då den drabbade bodde i sitt föräldrahem. Några 
artiklar var inte enbart inriktade på AN utan belyste ätstörningar generellt. Dessa valdes 
ändå att användas i resultatet då de ansågs kunna besvara syftet. 
 
Av de studier som valdes ut var fyra gjorda i Australien, tre i Storbritannien och en i 
Sverige. Det hade varit önskvärt med fler studier från Sverige, eller åtminstone Norden, 
då resultatet hade varit enklare att applicera i den kliniska verksamheten. I studien 
användes främst kvalitativa artiklar då denna typ av forskning är mer inriktad på 
människors upplevelser, som också syftet handlade om. En kvantitativ artikel valdes ut 
för att få större slagkraft i resultatet då dessa studier har fler deltagare och utförs i större 
skala. Ett exempel på detta är ångest, som då kan mätas och tydliggöras hur vanligt 
förekommande det är hos föräldrar till barn med AN, och inte bara att det kan 
förekomma. Granskning av valda studier gjordes enligt Fribergs (2006, ss. 119-121) 
granskningsmall. Litteraturen bearbetades och ord som återkom slogs upp i 
uppslagsverk för att säkerställa att inte gå miste om värdefull information. Studiernas 
fynd sammanfattades och likheter kunde ses däremellan. Därefter utformades fyra 
huvudteman och elva subteman som ansågs återspegla forskningen i ämnet. 
Anledningen till att teman och inte kategorier valdes berodde på att fynden hängde väl 
samman och kunde passa in under flera rubriker. Exempelvis kunde texten om att söka 
hjälp höra ihop med både skuld och skam och strategier för att hantera situationen. I det 
sistnämnda huvudtemat kunde det lika väl ha hört ihop med texten om att prata med 
andra men också i den text som handlar om att ta kontroll. Några större olikheter kunde 
inte ses i studiernas resultat utan dessa stämde överens, även om perspektiven kunde 
skilja sig. 
 
Ett alternativ till litteraturöversikt hade varit att göra en empirisk studie med intervjuer 
av föräldrar till ett barn med anorexia nervosa. Detta hade dock krävt mer tid, dels att 
genomföra intervjuerna men också att finna deltagare. Då tiden inte ansågs räcka till 
gjordes därför en litteraturöversikt som enligt Friberg (2006, s. 115) handlar om att få 
en överblick av kunskapsläget inom ett visst område. Det hade dock varit fördelaktigt 
att göra en empirisk studie då det inte finns tillräckligt med forskning inom ämnet, i 
synnerhet saknas svenska studier. 
 

Resultatdiskussion 
Lidande och skuld 
Anorexia nervosa är ett ämne det finns mycket att diskutera kring. Detta examensarbete 
handlar om hur det är att vara förälder till ett barn med AN, vilket framkommer av 
resultatet inte är en helt okomplicerad uppgift. Skuldkänslor var centralt hos dessa 
föräldrar, dels att sjukvårdspersonal kunde skuldbelägga dem men också skuld över att 
de inte hade upptäckt sjukdomen i tid. I en studie av Thomson, Marriott, Telford, Law, 
McLaughlin och Sayal (2014, s. 46) framkommer att det finns viss problematik att 
upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede. Föräldrarna som deltog i studien såg till en början 
förändringarna hos barnet som något positivt. Att barnet gått ner något i vikt eller börjat 
träna sågs varken som negativt eller som ett tecken på sjukdom. Föräldrarna upplevde 
istället dessa förändringar som tecken på att barnet utvecklas och växer upp. Detta kan 
ses som en logisk observation av föräldrarna då tonåren är en tid när mycket händer i 
barnets liv och hon/han börjar frigöra sig från sina föräldrar. Med det i beaktande kan 
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det vara svårare att upptäcka successiva förändringar. Silber, Lyster-Mensh och DuVal 
(2011, s. 332) hävdar att många föräldrar har svårt att inse att deras barns tillstånd 
kräver behandling. 
 
När föräldrarna väl insåg att barnet led av en ätstörning undvek de ofta ordet ”anorexia” 
då det upplevdes göra situationen mer verklig och skrämmande. Många föräldrar 
beskrev en förnekelseprocess (Thomson et al., 2014, s. 48). Av resultatet framgår även 
att psykiatriska tillstånd kunde upplevas av föräldrarna som tabubelaga från samhället, 
som då inte ville prata om problemet. Skamkänslor kan enligt Wiklund (2003, ss. 112-
113) ställa människan inför ett vägskäl där det finns två vägar att gå; antingen kan 
människan välja att fly undan skammen för att få lindring eller fråga sig vad orsaken till 
problemet är. Skamkänslor kan grunda sig i rädslan för vad andra ska tycka samt oro för 
att tappa kontaken med människor som är betydelsefulla för individen. 
 
När anorexin eskalerat kunde föräldrar beskriva det som att ha förlorat sitt barn till 
sjukdomen. Att inte veta hur lång tid sjukdomen kommer att pågå eller om barnet 
någonsin kommer att bli friskt bidrar till mycket oro och ångest hos föräldrarna. För de 
föräldrar där barnet tillfrisknat från sjukdomen fanns det för många en inneboende oro 
att barnet skulle återinsjukna i AN. Detta kan ses som ett slags lidande hos föräldrarna. 
Wiklund (2003, ss. 104-108) talar om olika typer av lidande där livslidande är något 
som berör hela människans existens. Det aktualiseras ofta när människan blir sjuk men 
fokuserar inte bara på sjukdomen och dess följder utan har ett större perspektiv; 
livslidandet handlar om en hållning till livet, i vilken aktivitet, prestation och att göra 
rätt för sig är centralt. Vårdlidande är en annan typ av lidande vilket uppstår till följd  av 
vård och behandling, eller av brister hos dessa. Föräldrarnas situation kan ses som såväl 
ett livslidande som ett vårdlidande. Detta för att sjukdomen och dess inverkan på 
familjen berör hela deras tillvaro. Oron för att barnet ska insjukna på nytt kan bidra till 
ett livslidande. En orsak till vårdlidande kan vara brister i bemötande och information 
från vårdpersonalen. Lidande kan, enligt Wiklund, 2003, ss. 120-121), ses som en kamp 
mellan skam och värdighet. Den lidande människan försöker på olika sätt att leva upp 
till förväntningar från omgivningen eller från sig själv. Att slippa lida är ofta mer 
betydelsefullt än den fysiska hälsan. Detta kan relateras till när den sjukdomsdrabbade 
uppnår symtomfrihet men där de psykiska problemen kvarstår. Författarna anser att 
lidandet hos ett barn med AN och dess föräldrar kan vara svårare att ta itu med än de 
fysiska problem som sjukdomen medför. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs lindring av lidande som en central del i 
sjuksköterskans arbete. Det kan förstås som såväl patienters som närståendes lidande, 
även om patienten är den som ska vara i fokus i vårdandet. Silber et al. (2011, s. 332) 
framhäver att sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa föräldrar att tidigare upptäcka 
tecken på sjukdom och därmed få barnet insatt på behandling. Att sätta in hjälpinsatser 
tidigt i sjukdomsförloppet har ofta en positiv inverkan på sjukdomens prognos. Ju 
längre in i sjukdomen den drabbade kommer, desto mer minskar sjukdomsinsikten och 
barnet kan då motsätta sig vård och vara svårare att hantera och behandla för både 
föräldrar och vårdpersonal. Sjuksköterskans uppgift blir därför viktig; att stödja 
föräldrar till att tidigt söka hjälp och motverka eventuella känslor av skam. Till en 
början kan det handla om att få föräldrarna att ta emot hjälp och att komma till insikt 
med problemet. 
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Delaktighet och vårdpersonalens betydelse 
I resultatet framkom att många föräldrar till ett barn med AN kände sig utestängda från 
vården och var därmed inte delaktiga i sitt barns vård. De upplevde ett utanförskap och 
att deras kunskap om barnet inte togs tillvara. Barnets vård diskuterades inte med dem 
och informationen om hennes/hans tillstånd och behandlig var bristfällig. Föräldrarna är 
de personer som känner barnet bäst och deras kunskaper behöver tas tillvara av 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Det som finns dokumenterat om patienten i 
sjukhusjournalen är ofta mycket kortfattat och sakligt. Det personliga och individuella 
för just ett barn kan sjuksköterskan därför bäst få reda på genom föräldrarna. Det är de 
som utför den största delen av barnets vård. Då barnet mestadels är i sin hemmiljö 
behöver föräldrar veta hur de ska hantera denna svåra situation som ätstörningen 
medför. Treasure, Sepulveda, Whitaker, Todd, Lopez och Whitney (2007, s. 25) menar 
att föräldrar är angelägna om att hjälpa sitt barn med ätstörning att komma över sin 
sjukdom men att de saknar information om vad de ska göra. Detta tyder på att behovet 
av information är stort. Vården behöver lägga fokus på att informera föräldrar till barn 
med anorexia nervosa för att de ska känna sig trygga när de kommer hem. Att 
föräldrarna får vara delaktiga i barnets vård när hon/han ligger på sjukhus är därmed 
betydelsefullt. Wiklund (2003, s. 154) beskriver vård som något som inte bara 
förekommer inom den formella hälso- och sjukvården utan kan även innefatta naturlig 
vård. Ett exempel på detta är vård som utförs i mellanmänsliga relationer, vilket innebär 
att människan har vårdande relationer med sina närstående. Den professionella vården 
behöver ta lärdom av den naturliga vården då det är där den grundläggande kunskapen 
finns. En studie av Jubb och Shanley (2002, s. 52) beskriver vikten av att involvera 
föräldrarna i vården och samarbeta med dem, vilket leder till en bättre livskvalitet för 
föräldrarna. Sjuksköterskan har här en viktig roll; att delge föräldrarna information samt 
att göra dem delaktiga i barnets vård. För att hantera svåra familjesituationer behöver 
sjuksköterskor få stöd och utbildning. Pasold, Boateng och Portilla (2010, s. 319) 
beskriver vikten av att involvera föräldrarna i behandlingen av deras barn, inte bara för 
att barnet ska känna trygghet utan deras engagemang kan även stärka hälsa och 
välbefinnande och därmed leda till en bättre utgång för den drabbade. 
 
Faktorer som kan vara bidragande till att föräldrar utesluts från vården kan vara 
vårdpersonalens synsätt på föräldrarna; att det är de som är en bakomliggande orsak till 
att barnet har en ätstörning. De har också, som tidigare nämnts, stor kunskap om sitt 
barn och kan därmed ha åsikter och synpunkter på hur vården ska utföras. Det kan också 
ses som tidskrävande att lägga fokus på de närstående. Det behöver dock inte ta så 
mycket av sjuksköterskans tid att samarbeta med föräldrarna. Det handlar mer om att 
ändra attityd och förhållningssätt till dessa personer och göra dem delaktiga. Att 
informera och samtala med föräldrarna ses vara av stor betydelse. Ett vårdande samtal 
är något sjuksköterskan kan ha med såväl patient som närstående. Det behöver 
dessutom inte ta så lång tid. Det är inte den tid som sjuksköterskan avsätter för samtal 
som är det viktigaste utan kvaliteten på samtalet. Ett samtal kan såldedes vara långt men 
det behöver inte betyda att det är vårdande. Det vårdande samtalet, som enligt Dahlberg 
och Segesten (2010, s. 200-203) ibland kan vara svårt åstadkomma, måste präglas av en 
öppenhet och följsamhet för livsvärlden. När samtalet är en uttrycklig del av vårdandet, 
som det ofta är inom psykiatrisk vård, finns en medvetenhet om livsvärldens betydelse 
och hur viktigt det är att lyssna på individens egen berättelse. Dialogen har därmed en 
stor vårdande potential. En dialog kan anses handla om en tvåvägskommunikation, där 
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båda parter är delaktiga i samtalet. Att som sjuksköterska möta de närstående, i deras 
situation, ses som att vara äkta och närvarande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 
209-210) lever det vårdande mötet alltid i brytpunkten mellan att vara autentiskt, äkta 
och närvarande respektive att vara distanserat och undflyende. Att vara personlig och 
närvarande i mötet med patient och närstående är en god förutsättning för ett 
framgångsrikt vårdande i alla vårdsammanhang. I resultatet av denna studie beskrivs 
professionella vårdares negativa attityder mot föräldrar till barn med AN, vilka måste 
arbetas bort. Att få till ett vårdande samtal anses som nästintill omöjligt när vårdaren 
redan har gjort sin uppfattning om individen och inte är öppen för vad denne har att 
berätta. Det finns då heller inget utrymme för en lidandeberättelse att växa fram. 
 
 

Familjestöd 
I denna studie framförs att föräldrar till barn med anorexia nervosa använder sig av 
olika strategier för att klara av sin livssituation. En strategi var att prata med andra, och 
då särskilt med andra föräldrar som är eller har varit i samma situation. Det kan förstås 
som att människan är i behov av att prata med någon som vet hur det är att vara i den 
situation som de själva befinner sig i. Dock menar Thomson et al. (2014, s. 52) att det 
kan vara svårt för föräldrarna att prata med andra utomstående då föräldrar till ett barn 
med AN är stigmatiserade och att vänner och bekanta generas över att prata om barnets 
sjukdom och svårigheter. Att vara förälder till ett barn med AN kan troligen inte helt 
förstås av en person som inte upplevt detta själv. Därför kan stödgrupper för dessa 
föräldrar vara till stor hjälp i hanteringen av den svåra situation som sjukdomen försatt 
dem i. Enligt Thomson et al. (2014, s. 51) uttryckte många föräldrar en önskan om att 
de hade sökt hjälp tidigare för sitt barn och skulle rådgivit andra föräldrar i samma 
situation att tidigt söka hjälp. Pasold et al. (2010, ss. 323-324) framhäver att stödgrupper 
för föräldrar till barn med AN är en idealisk miljö inom vilken föräldrarna kan stödja 
och stärka varandra i att finnas där för sitt sjuka barn i hennes/hans resa mot 
återhämtning och välbefinnande. I stödgrupper kan föräldrarna dela sin frustration, ge 
varandra värdefulla råd om hur dagliga utmaningar kan hanteras samt delge personliga 
erfarenheter. Detta var mycket uppskattat och föräldrarna upplevde en lättnad över att få 
prata med andra om sina problem. De kände att de genom stödgruppen fick en bättre 
förståelse för sjukdomens komplexitet och samlade genom andras erfarenheter viktig 
information som de kunde ha nytta av för att bättre hantera sin egen situation. 
Stödgrupper har även potential att bryta den isolering som föräldrar till ett barn med AN 
ofta drabbas av. Det kan även minska känslor av skuld, skam och hjälplöshet. Att 
möjliggöra för föräldrar som är i liknande situationer att få prata med varandra och 
utbyta kunskaper anses vara av stor vikt. Det kan troligtvis leda till att barn med 
misstänkt anorexi tidigare kommer i kontakt med vården och kan därmed snabbare 
sättas in på behandling. Det kan i slutändan innebära att färre barn dör i denna 
livshotande sjukdom. 
 
Slutligen framgår av resultatet att föräldrar har många negativa upplevelser av mötet 
med vården. Om vårdpersonal tar tillvara på föräldrarnas erfarenheter och hjälper dem 
att ta sig igenom denna svåra tid skulle många utav de känslor som beskrivs i resultatet 
kunna undvikas eller minskas. Det kan därmed lindra såväl livslidande som vårdlidande. 
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SLUTSATSER 
Föräldrar till barn med anorexia nervosa får ta på sig ett stort och tungt ansvar. Ångest 
är en central känsla och vanligt förekommande hos dessa föräldrar. Vården behöver 
därför finnas där, inte bara för den drabbade, utan också för föräldrarna som är i stort 
behov av stöd och information. Det anklagande förhållningssätt som vårdpersonal kan 
ha behöver arbetas bort då detta varken hjälper den drabbade eller de närstående. 
Psykisk sjukdom, som anorexia nervosa, behöver prioriteras och inte ses som något 
tabubelagt av föräldrarna och övriga samhället. Föräldrarnas önskan om att träffa andra 
föräldrar i samma situation behöver tillgodoses genom fler och tillgängliga stödgrupper 
eller liknande. Få studier finns i ämnet vilka dessutom börjar bli gamla och riskerar att 
bli inaktuella. Det behövs därför mer forskning för att få en bättre helhetsbild av 
föräldraperspektivet även om de studier som inkluderats i detta examensarbete haft 
mycket likheter i sina resultat och givit mycket användbar information om hur det är att 
vara förälder till ett barn med AN. 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
Här presenteras i punktform några kliniska implikationer som kan användas av 
sjuksköterskor och annan personal i vårdpraxis för att tillgodose föräldrarnas behov. 
 

• Bemöta föräldrarna med öppenhet och följsamhet. 
• Informera och göra föräldrarna delaktiga i sitt barns vård, exempelvis genom att 

bjuda in dem till samtal och rond. 
• Informera om stödgrupper och vart föräldrarna kan vända sig till vid frågor och 

funderingar. 
• Ta föräldrarna på allvar och trivialisera inte deras situation. 
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Syfte Studiedesign Resultat 

Svensson, E., 
Nilsson, K., 
Levi, R. & 
Suarez, N. 
 
2013. 
 
Parents’ 
experiences 
of having and 
caring for a 
child with an 
eating 
disorder. 
 
Eating 
Disorders. 
 

Kvalitativ, 
fenomenologisk-
hermeneutisk, 
narrativ ansats. 

Att specifikt 
undersöka 
föräldrars 
upplevelser 
av att vårda 
ett barn med 
ätstörning. 

Semi-strukturerade 
intervjuer med 20 
föräldrar till barn 
med allvarig 
ätstörning. 
Deltagarna 
rekryterades från 
en psykiatrisk 
vårdavdelning på 
ett 
universitetssjukhus 
i Sverige. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 

Resultatet 
presenteras i 
tre 
huvudteman; 
social 
upplösning, 
känslomässig 
påverkan och 
hanterings- 
mekanismer. 
Till dessa 
finns 13 
subteman. 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Teoretiska 
utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Tierney, S. 
 
2005. 
 
The treatment 
of adolescent 
anorexia 
nervosa: a 
qualitative 
study of the 
views of 
parents. 
 
Eating 
Disorders. 
 

Kvalitativ 
ansats. 

Att ta reda på 
föräldrars syn 
på deras barns 
behandling av 
AN. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
14 föräldrar till 
tonåringar som 
behandlas eller 
har behandlats 
för AN. 
Deltagarna 
rekryterades 
från en 
psykiatrisk 
enhet i centrala 
England. 
Intervjuerna 
tog plats i 
delatagarnas 
hem och 
spelades in, 
transkriberades 
och kodades. 

Fyra 
huvudteman 
bearbetades 
fram; åtkomst 
av tjänster, 
attityder mot 
psykosociala 
insatser, mötet 
med 
professionella 
och uppfattade 
framsteg. 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Teoretiska 
utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Whitney, J., 
Murray, J., 
Gavan, K., 
Todd, G., 
Whitaker, W. 
& Treasure, J. 
 
2005. 
 
Experience of 
caring for 
someone with 
anorexia 
nervosa: 
qualitative 
study. 
 
The British 
Journal of 
Psychiatry. 
 

Kvalitativ, 
narrativ ansats, 
grounded 
theory. 

Att få djupare 
förståelse för 
föräldrar som 
vårdar ett barn 
med AN och 
deras 
erfarenheter. 

40 deltagare 
varav 20 mödrar 
och 20 fäder. 
Deltagarna 
rekryterades 
från en 
ätstörningsklinik 
i London. De 
deltog först i en 
tre-dagars-
workshop. 
Därefter fick 
deltagarna en 
skrivuppgift; att 
skriva ett brev 
om hur det är att 
vara förälder till 
ett barn med 
AN. Breven 
analyserades 
och teman 
utlästes genom 
olika koder. 

Resultatet 
utmynnade i 
sex 
huvudteman; 
synen på 
sjukdomens 
karaktär, 
patient, vårdare 
och 
behandlings-
kontroll, 
sjukdomens 
sammanhang, 
effekter på 
familjen, 
känslomässiga 
reaktioner och 
kognitiva 
strategier. Av 
dessa 
utformades 16 
subteman. 
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