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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars 

delaktighet har en betydande roll. Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med 

ätstörning inom olika vårdinstanser och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad 

med familjen i fokus, är det av intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att 

leva med och/eller vårda barn/ungdom med ätstörning. 

Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter av att leva med och/eller vårda 

barn/ungdom, med diagnostiserad ätstörning. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes utifrån nio artiklar av kvalitativ ansats. Artiklarnas resultat 

analyserades och sammanfördes. 

Resultat: Föräldrar upplevde social isolering, förändringar i vardagslivet samt svårigheter att 

förhålla sig till ätstörningen. För många var den känslomässiga bördan tung och känslor som oro, 

frustration och maktlöshet var vanliga. Vidare blev ekonomi och egen hälsa lidande till följd av 

sjukdomen. Föräldrar upplevde det positivt att dela sina upplevelser med andra i liknande situation 

och att få kunskap och information kring sjukdomen ansågs värdefullt. 

Slutsats: Att vara förälder till ett barn eller ungdom med ätstörning innebär en tung känslomässig 

börda och har stor inverkan på det dagliga livet. Föräldrars kunskap om sjukdomen bör stärkas, 

medan stöd och omvårdnad med fokus mot dessa föräldrar bör ges. 

 

Nyckelord: Ätstörningar, vårdgivare, föräldrar, upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: While treating eating disorders in children and adolescents, parental involvement has 

a significant role. Nurses are likely to meet the parents of children and adolescents with eating 

disorders in different health facilities and to be able to provide support and family focused care, it is 

of interest to highlight the experiences of parents living with and caring for children/adolescents 

with eating disorders. 

Aim: To describe parents' experiences of living with, and/or caring for a child/adolescent, 

diagnosed with an eating disorder. 

Method: The study was carried out as a literature study, where a total of nine qualitative studies 

were included. 

Results: The results came to show that many parents had difficulties relating to the eating disorder. 

Furthermore, feelings such as anxiety, frustration and powerlessness were common among parents. 

Many experienced great emotional burden, changes in everyday life and social isolation. Moreover, 

as an effect of the disease, many parents also experienced a negative impact on their personal health 

as well as on their private economy. However, parents felt positively about sharing experiences with 

others in similar situations and that obtaining knowledge and information about eating disorders 

was of great importance. 

Conclusion: Being a parent to a child or adolescent with eating disorders involves great emotional 

burden and has great impact in everyday life. Parents should be taken care of and given support in 

this matter, and one should also strengthen their knowledge about the disease in question. 

 

Keywords: Eating disorders, caregivers, parents, experience 
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BAKGRUND 

Ätstörningar 

En ätstörning innebär att en individ, av någon anledning, utvecklat störda beteenden och tankar 

relaterade till ätande och kroppsvikt. Dessa ska inte kunna härledas till någon annan medicinsk eller 

psykiatrisk sjukdom. De sjukdomsrelaterade beteendena ska, enligt sjukdomsdefinitionen, ha en 

tydlig, negativ inverkan på individens fysiska och psykiska hälsa (Ghaderi & Parling, 2014). 

Ätstörningar drabbar till stor del tonårsflickor och unga kvinnor, men även pojkar och unga män i 

ökande grad. Uppskattningsvis har, i Sverige idag, ca 100 000 kvinnor i åldersgruppen 13-30 år, 

någon form av ätstörning. Mörkertalet tros dock vara stort. För den drabbade innebär sjukdomen 

ofta långvarigt lidande, psykiskt så väl som fysiskt, och för samhället blir de ekonomiska följderna 

stora (Riksät, 2013). 

 

Ätstörningar delas in i tre diagnoser, anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) och ätstörning 

utan närmare specifikation (UNS). Även om de olika diagnoserna liknar varandra i grunden, finns 

särskiljande drag vad gäller beteenden, tankar, känslor och fysiologiskt tillstånd (Ghaderi & Parling, 

2007). 

 

Anorexia Nervosa 

AN debuterar ofta under de tidiga tonåren och börjar inte sällan med en ökad restriktivitet gällande 

mat, samt snabb viktnedgång och/eller växthämning (Campbell & Peebles, 2014). Sjukdomen har 

en hög rapporterad mortalitet, med siffror kring 5-6% (Herpertz-Dahlmann, 2014). Diagnosen 

präglas av självsvält, ibland med perioder av hetsätning och efterföljande kompensatoriska 

beteenden, så som kräkning. Trots en, för individen uträknad, undervikt finns en stark rädsla för 

viktuppgång, samt en missvisande och störd uppfattning av den egna kroppen (Wentz, 2014). 

  

Bulimia Nervosa 

BN debuterar vanligtvis under den senare delen av tonåren (Campbell & Peebles, 2014). Här ägnar 

sig den drabbade periodvis åt hetsätning, där stora mängder mat kan intas under kort tid, ofta med 

en känsla av kontrollförlust. Hetsätningarna efterföljs av något slags kompensatoriskt beteende för 

att hindra viktuppgång. Genom så kallad självrensning gör sig personen av med den intagna födan, 

till exempel med hjälp av kräkningar eller laxermedel. Överdriven träning eller perioder av fasta ses 

också som ett sätt att kompensera. Liksom vid AN finns en rädsla för viktuppgång, men inte sällan 

är den drabbade normalviktig (Wentz, 2014). Mortaliteten är något lägre, omkring 2% (Fichter & 

Quadflieg, 2004). 
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Ätstörning UNS 

Ätstörning utan närmare specifikation, UNS, innebär att den drabbade kan ha flera symtom som vid 

AN eller BN, men att något eller några av de specifika diagnoskriterierna inte uppfylls.  

Variationerna kan till exempel handla om att personen ägnar sig åt hetsätning med kompensatoriska 

beteenden, men mer sällan än vid kriterierna för BN, eller uppfyller kriterierna för AN, men ännu är 

normalviktig (Wentz, 2014). En stor del av UNS-diagnoserna övergår efter en tid till någon av av de 

specifika diagnoserna (Allgulander, 2008). 

 

Bakomliggande faktorer till ätstörning 

Hur och varför en ätstörning drabbar en individ tros vara en samverkan av ett flertal olika faktorer.  

En rad olika områden tycks kunna ligga till grund för såväl predisponerande, utlösande och 

vidmakthållande faktorer (Bengtsson & af Sandeberg, 2014). Genetik, sociokulturella faktorer så 

som rådande kroppsideal, samt vissa personlighetsdrag av tvångsmässig, perfektionistisk eller 

impulsiv art, är exempel på sådant som tros kunna ligga till grund för en ökad risk att drabbas 

(Wentz, 2014). Specifika livshändelser av stressande eller traumatisk art, men också bantning är 

vidare exempel på vad man tror kan ha en utlösande effekt, medan de beteenden som ätstörningen 

karaktäriseras av, så som till exempel kräkningar, självsvält och olika kontrollbeteenden tros vara 

sådant som bidrar till vidmakthållande av sjukdomen (Bengtsson & af Sandeberg, 2014). 

 

Behandling vid ätstörningar 

I en årsrapport från Riksät (2013), som är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling i 

Sverige, beskrivs hur behandlingen vid ätstörningar, i varierande grad, behöver riktas mot både 

somatiska, psykiatriska och pedagogiska åtgärder. Behandlingen ser olika ut bland annat beroende 

på ätstörningsdiagnos och ålder på den drabbade, men innefattar oftast någon form av 

psykoterapeutisk insats (Riksät, 2013). Vård kan ges på olika nivåer och vid olika instanser utifrån 

de individuella behov som finns, och beroende på ätstörningens allvarlighetsgrad. I ett tidigt skede 

kan stödsamtal inom primärvård, till exempel skolsköterska vara tillfredsställande, medan mer 

specialiserad behandling inom öppenvård kan bli aktuell i ett senare skede. Slutenvård kan bli 

nödvändig i de fall det föreligger medicinska komplikationer som utgör allvarlig risk för patientens  

kroppsliga hälsa, till exempel då nutritionsbehandling behöver sättas in, eller annan somatisk 

övervakning är nödvändig (Svenska psykiatriska föreningen, 2005). 

 

Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars delaktighet har en 

betydande roll (Riksät, 2013). Öppenvårdsbehandling i hemmiljö är idag att föredra, och till 

skillnad från tidigare antaganden om att föräldrar skulle ha orsakat sina barn ätstörda beteenden, ses 
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de idag som viktiga samarbetspartners vid terapeutiskt arbete (Campbell & Peebles, 2014). På 70- 

talet forskades mycket kring familjens betydelse för utveckling av ätstörningar och under en period 

menade man att det fanns likheter bland familjer där någon drabbats av AN. Vissa mönster och 

strukturer i familjen ansågs alltså kunna ligga till grund för sjukdomsutveckling. Denna bild har inte 

stöd i nutida forskning, och idag fokuseras snarare på familjens betydelse för sjukdomsförlopp och 

tillfrisknande (Wallin, 2004). 

 

Familjebaserad behandling (FBT) har visats ge goda resultat, främst vid diagnosen AN. 

Behandlingsmetoden har sitt ursprung i England, då kallad ”Maudsley Family Therapy”, men har 

därefter bearbetats och utvecklats (Couturier, Kimber & Szatmari, 2012; Lock, 2015). En version av 

behandlingsformen har utformats med uppdateringar utifrån rådande forskningsresultat på området 

(Lock & Le Grange, 2013). Centralt vid FBT är att familjen ses som den viktigaste tillgången för 

tillfrisknande. Behandlingens initiala fokus ligger vid att föräldrar, på hemmaplan, tar kontroll över 

måltidssituationer så att barnet/ungdomen återfår ett normalt ätande och kan vända en eventuell 

svält och viktnedgång (Couturier, Kimber & Szatmari, 2012). För sjukvården är det viktigt att stärka 

föräldrars roll i arbetet med barn och ungdomar med ätstörning i hemmet (Katzman, Peebles, 

Sawyer, Lock & Le Grange, 2013).   

 

Att vara förälder till någon med ätstörning 

När någon i en familj drabbas av psykisk ohälsa innebär det ofta en omställning för 

familjemedlemmarna, då strukturer – så som vanor och sätt att leva förändras, hastigt eller under 

lång tid (Hedman-Ahlström, 2014). En förälder till någon med ätstörning blir, på ett eller annat sätt, 

del i sjukdomen och dess förlopp. Det är lätt att ifrågasätta sig själv och känna skuld över det som 

drabbat ens barn. Ofta läggs mycket tid och energi på situationer relaterade till mat och inte sällan 

uppstår konflikter i familjen som tidigare kanske inte funnits (Kunskapscentrum för ätstörningar, 

2013). En tidig upptäckt för att snabbt kunna påbörja behandling av barn och ungdomar har visats 

vara en klar fördel, dels för att undvika utveckling av kroniska tillstånd, men också långvarig 

kroppslig påverkan och eventuella komplikationer som följd. Föräldrar utgör en viktig grupp för att 

möjliggöra snabb identifiering av sjukdomstecken, likväl hälso- och sjukvårdspersonal som 

barnet/ungdomen kommer i kontakt med (Svenska psykiatriska föreningen, 2005). 

 

I Thomsons et al. (2014) studie, med syfte att undersöka på vilka sätt föräldrar upptäcker 

ätstörningar hos sina barn och i vilket skede de bestämmer sig för att söka behandling, visade det 

sig bland annat att föräldrar initialt såg positivt på sitt barns viktnedgång och antog att barnet, i 

samband med tonårsutveckling, bestämt sig för att lägga om sin livsstil och bli mer hälsosam. 
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Föräldrarna undvek tanken på att det skulle handla om ätstörning, och såg det som en övergående 

fas. 

 

I en spansk studie av Martín et al. (2013) mättes livskvalitet och belastning hos föräldrar till 

patienter med ätstörning, både ungdomar och vuxna, som behandlades inom öppenvård. Resultatet  

visade bland annat att föräldrar besvärades av ångest och depression, och att det fanns signifikanta 

skillnader vad gällde resultat för kvinnor respektive män. Studien inkluderade 111 mammor och 70 

pappor och bland kvinnorna besvärades nära 40% av ångestsymtom, medan endast 10% av männen 

gjorde det. 

 

Sjuksköterskans ansvar för, och möjliggörande av föräldrars delaktighet vården 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har patienter rätt till god vård som är av hög 

kvalitet. En viktig aspekt för att sjuksköterskan skall kunna erbjuda detta är kunskap kring 

patienters, så väl som närståendes tankar kring vad vårdkvalitet egentligen innebär. Då närstående 

till personer med psykisk ohälsa tillfrågas kring begreppet vårdkvalitet, uttrycker de bland annat 

vikten av att erbjudas stöd, att göras delaktig i vården och att erhålla kunskap för att kunna förstå, 

och hantera vardagen (Schröder, 2014). Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) presenterar ett 

antal områden för sjuksköterskan att fokusera på i arbetet med att stärka och förbereda familjer att 

bättre kunna hantera livet med, och omhändertagandet av en sjuk familjemedlem. Bland annat 

beskrivs familjens behov av kunskap kring det specifika sjukdomstillståndet. Undervisningen kan 

till exempel ge svar på vilken inverkan sjukdomen kan ha på det dagliga livet, vad familjen kan 

förvänta sig av framtiden, samt vilken behandling som finns att tillgå. 

 

I en Kanadensisk studie av Spettigue et al. (2015), erbjöds föräldrar till barn och ungdomar, nyligen 

diagnostiserade med ätstörning, en två timmar lång psykopedagogisk utbildning, följt av stödjande 

telefonsamtal fram tills dess att barnet/ungdomen genomgått en ordentlig medicinsk bedömning. 

Syftet var dels att ge information och kunskap kring ätstörningar, men också stödja och stärka 

föräldrarna, samt hjälpa dem att hantera olika känslor. Föräldrarna upplevde att utbildningen bidrog 

till ökad förståelse för sitt barn och den sjukdom det drabbats av. De kände sig också starkare och 

bättre rustade, medan känslor som hopplöshet och skuld minskade. 

 

Teoretisk referensram 

Familjefokuserad omvårdnad är ett begrepp som syftar till att beskriva hur den omvårdnad 

sjuksköterskan ger, står i relation till en hel familj och inte endast en individ. Att arbeta utifrån detta 

fokus kan sjuksköterskan göra på två vis, familjecentrerat eller familjerelaterat. Skillnaden ligger i 

huruvida omvårdnaden sker utifrån en syn på patient och familj som ett system, alltså 
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familjecentrerat, eller utifrån ett något mer patientcentrerat synsätt, där familjen omger och antas 

påverka patienten, men snarare ses som enskilda individer, än en helhet. Oavsett inriktning syftar 

den familjefokuserade omvårdnaden till att göra familjen och dess medlemmar delaktiga i 

omvårdnadsarbetet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

 

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) behöver familjen som begrepp, få en tolerant och bred 

definition inom den familjefokuserade omvårdnaden. Det föreslås att familjen själv definierar sig 

som grupp och att familjen således utgörs av de individer som anser sig vara del av den. 

Wright et al. (2002) menar att, när en individ eller familj drabbas av sjukdom, kan de egna 

föreställningarna om tillvaron plötsligt ruckas. Det bör ligga i sjuksköterskans intresse att undersöka 

och förvalta dessa föreställningar, samtidigt som hänsyn också ska tas till de egna föreställningarna.  

Sjuksköterskan kan till exempel ha tankar om varför familjens situation ser ut som den gör, och hur 

man bäst hjälper och underlättar för dess medlemmar. 

 

Att sätta familjen i fokus vid omvårdnadsarbete innebär för sjuksköterskan att se familjens resurser 

och ta till vara dess upplevelser. Sjuksköterskans yrkeskunnande får då ses som en möjlighet till att 

bistå familjen det stöd och den hjälp de behöver för att hantera livet och vardagen. I arbetet bör 

sjuksköterskan förhålla sig objektivt, för att på så vis möjliggöra för olika uppfattningar och 

tolkningar av familjen och dess verklighet. Familjen ska känna att deras kunskaper och erfarenheter 

tas på allvar och inkluderas i omvårdnadsarbetet. Här kan sjuksköterskan med fördel försöka skapa 

sig en uppfattning kring vilka attityder och föreställningar familjen, och framförallt individen, har 

kring det aktuella hälsoproblem som drabbat dem. Ofta söker man efter möjliga orsaker till att 

någon i ens närhet drabbats av sjukdom, och inte sällan riktar man skuld, antingen mot sig själv, 

eller mot andra personer eller händelser. Föreställningar kring sjukdomen och vad som orsakat den 

kan påverka hur familjen ställer sig till behandlande insatser på vägen mot tillfrisknande, men är  

också viktiga för sjuksköterskan att bemöta ur ett medmänskligt perspektiv (Wright et al., 2002). 

 

Problemformulering 

Föräldrar bör ses som en tillgång i ätstörningsbehandling, framförallt då det gäller barn och 

ungdomar (Riksät, 2013). Information, kunskap och stöd från sjukvårdspersonal antas vara viktiga 

komponenter för att en god och tillfredsställande vård skall kunna ges till dessa familjer, samtidigt 

som föräldrars enskilda förutsättningar och resurser för att hjälpa och stödja sitt barn, oavsett ålder, 

bör tas i beaktande. Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

(2005) åligger det sjuksköterskan att ta till vara kunskap och erfarenhet, inte bara från patient, utan 

även närstående. Vidare skall sjuksköterskan undervisa, ge information och stöd, samt skapa dialog 

för att både patienter och eventuella närstående skall göras delaktiga i den vård som ges. 
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Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med ätstörning inom olika vårdinstanser 

och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad med familjen i fokus, är det av 

intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att leva med och/eller vårda 

barn/ungdom med ätstörning. 

 

Syfte                                                                                                                                               

Denna litteraturstudie syftar till att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter av att leva med, 

och/eller vårda barn/ungdom med diagnostiserad ätstörning. 

 

METOD                           

Design                    
En litteraturstudie har gjorts för datainsamling till genomförd studie. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) innebär metoden en sammanställning av redan befintlig litteratur som berör ett 

valt område, och föregås av systematiska sökningar och kritisk granskning. Att systematiskt 

sammanställa tillgänglig empirisk forskning syftar till att finna evidens för så väl medicinska 

åtgärder, som omvårdnadsarbete. 

 

Sökstrategi                

Databaser               

Sökningar har genomförts i databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL. PubMed tillhandahåller 

till stor del artiklar ur vetenskapliga tidskrifter, med fokus på omvårdnad, medicin och odontologi, 

medan CINAHL, utöver omvårdnad också är inriktat mot sjukgymnastik och arbetsterapi. 

PsycINFO innefattar i huvudsak psykologisk forskning, också den med fokus mot bland annat 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Sökord    

Följande sökord användes vid litteratursökning: Eating disorder, caregiver, parent, caregiver burden, 

parental involvement och experience (Tabell 1). Sökningar har gjorts både i fritext och med hjälp av 

databasernas respektive ämnesordlistor, eller ”thesarurus” som de också benämns (Forsberg & 

Wengström, 2013). I Pubmed benämns dessa ämnesord ”MeSH-termer”, i Cinahl ”Cinahl 

Headings” och i PsycInfo ”Thesaurus of Psychological Index Terms”. För att minska antal träffar, 

men också koncentrera sökningarnas relevans användes en booelsk operator- genom att 

sammankoppla två eller flera sökord med termen AND, visas endast resultat där samtliga angivna 

sökord ingår. För en del av orden användes så kallad trunkering, vilket innebär att viss ändelse på 

ordet utelämnas och ersätts med en asterix. Sökningen kan då breddas genom att flera tänkbara 
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ordböjningar inkluderas. Risken att missa relevant litteratur minskar därmed (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För denna litteraturstudie inkluderades vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats, med relevans för 

angivet syfte och problemformulering. Artiklarnas huvudfokus är därmed riktat mot föräldrar till 

barn/ungdom med diagnostiserad ätstörning, och behandlar föräldrarnas upplevelser och 

erfarenheter. Endast studier som rörde barn/ungdomar till och med tjugo år inkluderades. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska, alternativt svenska och gå att nå via kostnadsfri sökning genom 

Uppsala universitet. För att inkluderas skulle artiklarna även vara av medel- eller hög kvalitetsnivå 

efter genomförd granskning (Tabell 2). Publikationsår begränsades vid primärsökning till 2004-

2015, för att vid huvudsökning utökas till 2000-2015, detta för att öka möjligheter att finna 

relevanta studier. 

 

Tillvägagångssätt 

Sökningar gjordes i ovan nämnda databaser, samt med förutbestämda sökord. Enligt Friberg (2012) 

följdes varje sökning av en titelgranskning, där de vars innehåll bedömdes ha relevans för studiens 

ändamål markerades, och abstracts lästes. Kontinuerlig dokumentation av sökprocessen gjordes i 

tabellform (Tabell 1). De artiklar som bedömdes falla inom ramen för studiens syfte lästes i fulltext, 

för att därefter bedömas utifrån givna inklusionskriterier. Innan beslut om slutgiltig inkludering 

genomgick studierna en kvalitetsbedömning (se bearbetning och analys). Inkluderade studiers 

resultat analyserades och sammanställdes, så även likheter och skillnader gällande studiernas 

metoder och population. En av de artiklar som kom att inkluderas (Honey & Halse, 2006) återfanns 

via referenslista från annan, redan inkluderad artikel (Bilaga 1). 

 

Tabell 1. Litteratursökning och urval   

Datum Databas Sökord Avgränsningar Träffar Lästa 

abstracts 

Utvalda till 

granskning 

Artikelnummer 

15-04-

13 

Pubmed Eating disorder* 

ANDparent* 

AND 

experience* 

Filters: From 

2000 - 2015; 

English; Swedish 

145 35 5 #1, #2, #3, #4, 

#5 

15-04-

13 

Pubmed Eating disorder* 

AND caregiver* 

AND parent* 

Som ovan 47 19 0  

15-04-

13 

Pubmed Eating disorder* 

AND 

experience* 

AND caregiver* 

Som ovan 54 23 0  
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15-04-

13 

Pubmed Eating disorder* 

AND parent* 

AND 

involvement 

Som ovan 29 4 2**  

15-04-

14 

Pubmed Caregiver* 

AND burden 

AND eating 

disorder* 

Som ovan 30 12 0  

15-04-

14 
PsycInfo Eating disorder* 

AND parent* 

AND 

experience* 

 

Limiters: 

Publication Year 

2000-2015; Peer 

Reviewed 

Source Types: 

Academic 

Journals 

Language: 

English 

239 40 2 

5** 

#6, #7 

15-04-

14 
PsycInfo Eating disorder* 

AND caregiver* 

AND parent* 

Som ovan 81 25 1**  

15-04-

14 
PsycInfo Eating disorder* 

AND parental 

involvement 

Som ovan 40 5 1 

1** 

#8 

15-04-

14 
PsycInfo Caregiver 

burden AND 

eating disorder* 

Som ovan 50 11 1**  

15-04-

14 
Cinahl Eating disorder* 

AND parent* 

AND 

experience 

Limiters: 

Published Date: 

2000-2015; Peer 

Reviewed 

Source Types: 

Academic 

Journals 

Language: 

English 

82 13 3  

15-04-

14 
Cinahl Eating-

disorder* AND 

caregiver* AND 

parent* 

Som ovan 26 1 0  

15-04-

14 
Cinahl Eating disorder* 

AND parent* 

AND 

involvement 

Som ovan 16 3 2  

15-04-

15 

Cinahl Caregiver 

burden AND 

eating disorder* 

Som ovan 21 4 0  

Summa    860 195 8  
 
(**= Dubblett av redan inkluderad artikel) 

(# = löpnummer på de artiklar som är inkluderade i studien utifrån respektive sökning) 
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Bearbetning och analys 

Flertalet artiklar exkluderades under genomläsningsprocessen, många på grund av en 

studiepopulation som inte stämde överens med inklusionskriteriet om ålder på barnen/ungdomarna. 

Då gallring av relevanta artiklar genomförts, återstod nio artiklar, som innan slutgiltigt beslut om 

inkludering, genomgick kvalitetsgranskning. En granskningsmall för kvalitativa studier valdes 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011) (Bilaga 2). Genom att besvara ett antal ja- och nejfrågor i 

ett protokoll för kvalitetsbedömning, där ”ja” gav ett poäng, medan ”nej” gav noll poäng, fick varje 

enskild artikel en poängsumma. Summan räknades därefter om till procent, utifrån möjlig 

maxpoäng, och sorterades in i kvalitetsgrupp hög, medel alternativt låg. Gränsvärden för 

kvalitetsgruppering fanns inte givna tillsammans med kvalitetsprotokollet och bestämdes således i 

förväg utifrån subjektivt satta intervall (Tabell 2). I enlighet med Friberg (2012) lästes utvalda 

studier därefter igenom för att få en god helhetsuppfattning. En artikelmatris (Bilaga 1) i form av en 

tabell skapades, för att kontinuerligt dokumentera genomlästa studiers syften, metoder och 

övergripande resultat/slutsatser. För att minska risken för feltolkningar är det sedan av vikt att läsa 

varje studie ett flertal gånger (Friberg, 2012), vilket så gjordes. Vid en andra genomläsning gavs 

varje studie ett id-nummer mellan ett och nio. Kategorier skapades utifrån vad som framkom ur 

studiernas resultat (Forsberg & Wengström, 2013) och funna resultat sorterades systematiskt in 

under passande kategori. Resultatet från analysen sammanställdes slutligen och kategorierna kom 

att bilda resultatdelens rubriker (se resultat).  

 

          Tabell 2. Gränsvärden för kvalitetsnivå 

Kvalitetsgrad Gränsvärden i procent 

Hög 80 - 100% 

Medel 60 - 79% 

Låg 0 - 59% 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

När det gäller etiska överväganden för litteraturstudie ligger fokus på att bedöma inkluderade 

studiers urval och resultat. Studierna bör vara etiskt granskade eller presentera ett tydligt etiskt 

resonemang. Som författare till en litteraturstudie skall alla funna resultat presenteras, oavsett om de 

stöder en given hypotes eller ej, eller strider mot författarens egna åsikter eller förhoppningar 

(Forsberg & Wengström, 2013). Detta kommer att tas hänsyn till vid genomförande av denna 

litteraturstudie. 
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RESULTAT 

I denna litteraturstudie inkluderades nio kvalitativa studier, funna via databaserna Pubmed och 

PsycInfo. Efter genomförd kvalitetsgranskning bedömdes tre av studierna ha hög kvalitet, medan 

resterande sex bedömdes ha medelhög kvalitet (Bilaga 1). I samtliga artiklar utgör föräldrar till barn 

och ungdomar med diagnostiserad ätstörning studiepopulation, och barnens/ungdomarnas åldrar 

sträcker sig mellan 10-20 år.  I sju av studierna är barnen/ungdomarna 18 år eller yngre.  Både 

mammor och pappor är inkluderade, men med övervägande del mammor. I Bezance och Holliday 

(2014) undersökte man endast mammors upplevelser. Studierna är utförda i Australien, 

Storbritannien, USA, samt Sverige och är publicerade i sammanlagt 6 olika tidskrifter. I fem av 

studierna är barnen/ungdomarna diagnostiserade med AN, i två av studierna används 

bara ”ätstörningar” som begrepp, medan det i två av studierna förekommer både AN och UNS. 

Familjerna har erhållit olika typer av behandlingar, både i hemmet och på sjukhus. Resultatet 

presenteras utifrån 3 huvudrubriker, samt 7 underrubriker. 

 
Tabell 3. Översikt av skapade huvudrubriker och underrubriker 

Föräldrars upplevelser Erfarenheter av ätstörningens 

inverkan på det egna livet 

Föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av att delta i 

vårdandet 

Ätstörningen tar över 

Känslor 

Skuld och skam 

Vardagen och familjen 

Isolering och ensamhet 

Den egna hälsan 

Ekonomisk påverkan 

 

 

Föräldrars upplevelser 

Ätstörningen tar över 

I flera av studierna uppgavs att föräldrar upplevde att deras barn personlighetsförändrades i 

samband med ätstörningen (Bezance & Holliday, 2014; Bryant-Waugh, Cottee-Lane & Pistrang, 

2004; Levi, Nilsson, Svensson & Carballeira –Suarez, 2013; Tierny, 2009; Honey & Halse, 2005). 

Flera föräldrar beskrev hur svårt det till en början var att förstå att det rörde sig om en ätstörning, 

och att det var lätt att koppla förändringarna till vad man tänkte var en normal tonårsutveckling. Inte 

heller den allmänna hälso- och sjukvård man först kom i kontakt med kunde se vad det egentligen 

handlade om (Cottee-Lane et al., 2004). När man insåg att de försök man gjorde att hjälpa sitt barn 

att komma till rätta med ätandet inte tycktes hjälpa, förstod man att det handlade om något djupare 

(Honey & Halse, 2005). 

 



11 

   

Föräldrarna upplevde att ätstörningen tog över och kontrollerade deras barn (Bezance & Holliday, 

2014; Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2005) och att barnet inte längre själv tycktes kunna 

styra sina tankar, känslor och beteenden. Cottee-Lane et al. (2004) visade i sin studie, att föräldrar 

kände sig lurade och manipulerade av sina barn, vilket fick konsekvenser i form av bristande 

förtroende gentemot barnet. I Honey och Halse (2005) beskrevs hur föräldrar uppfattade 

ätstörningen på flera olika sätt, och därav också förhöll sig olika till den. Vissa såg ätstörningen som 

en sjukdom, andra som ett beroende.  Andra försökte se barnet och ätstörningen separerade från 

varandra, men upplevde det ofta svårt att se vilka beteenden som var sjukdomsrelaterade och inte. 

Att försöka göra denna uppdelning verkade underlätta, eftersom de manipulativa beteendena då 

kunde kopplas samman med sjukdomen och inte med barnet.  Mycket tid och energi lades ned på att 

försöka analysera och förstå varför just ens eget barn drabbats (Cottee-Lane et al., 2004). 

 

Känslor 

Ett brett spektrum av olika känsloupplevelser beskrevs i de olika studierna. I Bezance och Holliday 

(2014); Svensson et al. (2013) och Cottee-Lane et al. (2004) upplevde föräldrar en direkt oro över 

att deras barn skulle dö till följd av sin sjukdom. Maktlöshet och frustration var också vanligt 

förekommande känslor (Svensson et al., 2013). Många gånger var frustrationen förknippad med det 

faktum att ens barn inte ville äta (Bezance & Holliday, 2014; Cottee-Lane et al., 2004; Honey & 

Halse, 2005). Att, trots upprepade och varierade försök, misslyckas med detta upplevdes  som att 

inte klara av en av de mest grundläggande uppgifterna i rollen som förälder (Bezance & Holliday, 

2014). I tre av studierna var det tydligt att föräldrar upplevde, eller hade upplevt, en slags 

känslomässig kollaps till följd av den enorma börda det innebar att ta hand om det sjuka barnet 

(Bezance & Holliday, 2014; Cottee-Lane et al., 2004; Hillage et al., 2006). I Cottee-Lane et al. 

(2004) och Svensson et al. (2013) menade föräldrar vidare att det var en svår uppgift att hantera det 

egna måendet samtidigt som man skulle orka finnas som stöd för sitt barn. I Honey och Halse (2006) 

fokuserades det till stor del på föräldrarnas sätt att hantera och klara av sjukdomstiden. Där 

upplevde föräldrar, vars barn levt med sjukdomen under en längre tid, att det successivt blivit lättare 

att inte låta sig uppslukas känslomässigt. 

 

Skuld och skam 

Skuld och skam kopplat till sitt barns sjukdom var något många föräldrar berättade om (Bezance & 

Holliday, 2014; Svensson, 2013; Cottee-Lane, 2004; McMaster, Beale, Hillege & Nagy, 2004; 

Tierny, 2006; Honey & Halse, 2007; Honey & Halse, 2006). Många hade funderingar kring den 

egna föräldrarollen, huruvida de hade kunnat göra något annorlunda, och på så vis ha förhindrat 

ätstörningen (Honey & Halse, 2006; Cottee-Lane, 2004). Det fanns en oro kring att på något sätt ha 
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orsakat sitt barns sjukdom, vilket bidrog till känslor av misslyckande. Detta kunde också göra det 

svårt att prata om sitt barns ätstörning med vänner eller bekanta, eftersom det befarades finnas en 

generell tanke hos andra om att ätstörningar orsakas av föräldrar (Svensson et al., 2013). 

 

En annan typ av skuldkänslor  kopplades samman med att behöva söka professionell vård, då man i 

och med detta ansåg sig själv oförmögen att ta hand om sitt barn. Vissa upplevde också känslor av 

att bli dömd av den sjukvårdspersonal man kom i kontakt med (Bezance & Holliday, 2014). På 

liknande vis beskrev McMaster et al. (2004) hur föräldrar som på något vis kände sig exkluderade 

av sjukvårdspersonal, eller tvingades lämna sitt barn på sjukhus, tolkade det som att de skulle hållas 

borta av den anledningen att de ansågs ha orsakat sitt barn sjukdom. I motsats till detta fanns också 

de som lyckades undvika att skuldbelägga sig själva och kunde se hur olika omkringliggande 

faktorer spelade in i det faktum att deras barn drabbats av ätstörningen (Cottee- Lane et al., 2004).   

 

Föräldrars erfarenheter av ätstörningens inverkan på det egna livet 

Vardagen och familjen 

Att leva med, och vårda ett barn eller ungdom med ätstörning hade, enligt föräldrarna, en tydlig 

inverkan på det dagliga livet (Bezance & Holliday, 2014; Cottee-Lane et al., 2004; Halse & Honey, 

2007; Honey & Halse, 2006; Honey & Halse, 2005; Hillage et al., 2006; Svensson et al., 2013; 

Tierny, 2006). I en studie där man undersökte mammors upplevelser av att vårda sitt barn i hemmet 

beskrev informanterna hur livet fullkomligt togs över av ätstörningen och tankar på hur de skulle 

hantera olika situationer. Ätstörningen blev en slags mittpunkt varvid allt annat fick kretsa runt 

(Bezance & Holliday, 2014). Fokus för många blev att försöka få sitt barn att äta, vilket ofta 

resulterade i konflikter och obehag för övriga familjemedlemmar (Svensson et al., 2013; Cottee-

Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2007). I försök att undvika konflikter ändrade man sina egna 

matvanor eller anpassade inhandling av mat efter barnets önskemål (Halse & Honey, 2005). För 

många föräldrar innebar det konstanta fokus som ätstörningen krävde, att de fick bortse från egna 

behov och önskemål så som fritidsaktiviteter (Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2006). 

 

Ätstörningen påverkade vardagen, inte bara för föräldrarna, utan också övrig familj, så som syskon. 

Föräldrar upplevde att det hela tiden var en balansgång att försöka fördela tid och fokus mellan det 

sjuka barnet, och de friska syskonen (Honey & Halse, 2006). Flera upplevde en oro över att syskon 

skulle påverkas negativt av ätstörningen (Svensson et al., 2013; Cottee-Lane et al., 2004). 

I Hillege et al. (2006) beskrevs delade upplevelser av hur familjen påverkades. En del föräldrar 

beskrev hur relationerna i familjen stärktes, och att familjen tycktes bli starkare av de svårigheter 

man genomgick. Andra upplevde det motsatta. Bilden av den egna familjen förändrades, så även 

relationerna inom den. 
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Isolering och ensamhet 

Som en konsekvens av all tid, kraft och fokus som föräldrarna lade på sina barn följde en upplevelse 

av ensamhet och social isolering. I vissa fall valde man aktivt att dra sig undan, helt enkelt för att 

orka hantera vardagen (Hillage et al., 2006), men upplevde också att vänner och bekanta drog sig 

undan, ibland till och med den egna familjen (Bezance & Holliday, 2014). Man ville ogärna lämna 

sitt sjuka barn ensamt hemma, vilket man löste antingen genom be någon annan vara med barnet 

under tiden man var borta (Honey & Halse, 2006) eller helt enkelt genom att undvika att göra saker 

tillsammans som familj (Bezance & Holliday, 2014). 

 

Den egna hälsan 

Föräldrar beskrev i flera av studierna hur den egna hälsan, både fysisk och psykisk, blev lidande på 

grund av barnets ätstörning (Bezance & Holliday, 2014; Cottee-Lane et al., 2004; Halse & Honey, 

2006; Svensson et al., 2013). I Honey och Halse (2006) visade det sig att föräldrar som led av, eller 

tidigare hade lidit av depression och/eller ångest, själva tvingades uppsöka läkare för att antingen 

börja medicinera, alternativt öka redan befintlig medicinering för dessa besvär. I en annan studie 

påverkades föräldrar så pass mycket av de konflikter som uppstod kring måltider, att de själva fick 

svårigheter att äta, alternativt åt mer än vanligt (Svensson et al., 2013). I Bezance och Holliday 

(2014) hade flera mammor tappat vikt och uttryckte hur de medvetet satte den egna hälsan åt sidan 

till förmån för sitt barn. En av mammorna kände sig så plågad över att se sitt barn lida att hon talade 

om att själv inte vilja leva. I Honey och Halse (2006) talade föräldrar å andra sidan om vikten av att 

se efter sin egen hälsa och inte glömma det egna välmåendet. Att försöka upprätthålla det man 

tidigare gjort, till exempel ta promenader, eller ta pauser hemifrån föreslogs. 

 

Ekonomisk påverkan 

Sjukdomstiden innebar, av olika orsaker, en ekonomisk påverkan för många av föräldrarna 

(Bezance & Holliday, 2014; Hillage et al., 2006; Svensson et al., 2013; Honey & Halse, 2005). På 

grund av den psykiska utmattningen som livet med, och vårdandet av sitt sjuka barn innebar fick 

många sjukskriva sig eller gå ned i arbetstid för att orka, givetvis med ekonomiska följder (Bezance 

& Holliday, 2014; Svensson et al., 2013), och för de vars barn slutat skolan innebar sjukdomen 

ekonomisk försörjning, eftersom ungdomen själv i detta läge inte kunde börja arbeta (Honey & 

Halse, 2005). För många innebar finansiering för sitt barns sjukhusvård, eller annan terapi, stora 

utgifter med oro inför framtiden, medan man också pekade på de något mindre, men ändå befintliga 

kostnaderna, så som att köpa specifik mat, eller köra sitt barn till och från sjukhus (Hillage et al., 

2006). 
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Föräldrars upplevelser och erfarenheter av att delta i vårdandet 

I åtta av studierna framkom föräldrars olika upplevelser och erfarenheter av att söka och ta emot 

professionell sjukvård (Bezance & Holliday, 2014; Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2007; 

Honey & Halse, 2006; McMaster et al., 2004; Svensson et al., 2013; Tierny, 2006). Många föräldrar 

beskrev processen att finna rätt slags hjälp som en lång och tidskrävande procedur, men att det var 

en stor lättnad när man tillslut kunde påbörja någon form av behandling (Bezance & Holliday, 2014; 

McMaster et al., 2004; Tierny, 2006; Honey & Halse, 2005). Upplevelserna av hur man emottogs av 

vården var delade bland föräldrarna. I Bezance och Hollidays (2014) studie, där familjerna 

genomgick en slags hembehandling, hade många positiva erfarenheter. Viktiga delar var att erhålla 

kunskap och goda råd från vårdpersonalen i hur man som förälder kunde tänka kring, och hantera 

olika problematiska situationer som uppstod i hemmet på grund av ätstörningen. Att någon utifrån 

gav stöd gjorde också att föräldrarna stärktes i den egna rollen och på så vis vågade vara 

konsekventa och mer bestämda mot sina barn. Kunskap framhölls också som viktig för föräldrarna i 

Svensson et al. (2013), och i två andra studier beskrevs hur bristen på kunskap i samband med  att 

barnet fått diagnos, bidrog till rädsla och oro (MacMaster et al., 2004; Tierny, 2006). 

 

I Tiernys (2006) studie beskrevs den positiva upplevelsen av att, genom familjeterapi, få möjlighet 

att arbeta tillsammans i familjen, men också maktlösheten föräldrarna kände över att själva inte 

kunna hjälpa sitt barn. Avsaknad av kunskap kring sjukdomen bidrog även den till känslan av 

maktlöshet. I Svensson et al. (2013) och Cottee-Lane et al. (2004) ansåg föräldrar det särskilt 

värdefullt att ges möjlighet till kontakt med andra som befann sig i samma situation. 

 

Trots positiva upplevelser av att få stöd utifrån, berättade föräldrar också om svårigheter med att 

delta i vårdandet. I Svensson et al., (2013), där familjerna hade genomgått familjebaserad 

behandling, upplevde föräldrar en viss konflikt i att agera”behandlare” och samtidigt vara förälder. 

Upplevelsen av att stängas ute fanns speciellt beskriven i McMaster et al. (2004). Många föräldrar 

kände sig åsidosatta, som att vården tog över barnet i samband med att det lades in för sjukhusvård. 

I Tierny et al., (2006) upplevde många föräldrar att deras oro till en början inte togs på allvar.   

 

DISKUSSION                                

Resultatet från denna studie visade en rad framträdande upplevelser och erfarenheter från föräldrar 

till barn och ungdomar med ätstörning. Många upplevde hur deras barn förändrades i samband med 

sjukdomen och att denna förändring var svår att förhålla sig till. Oro, frustration och maktlöshet var 

vanliga känslor, och för många var den känslomässiga bördan tung. Föräldrar upplevde skuld, och 

ifrågasatte sina prestationer i föräldrarollen. Skuld och skam upplevdes också i mötet med hälso- 

och sjukvården. Ätstörningen innebar förändringar i vardagslivet för många familjer, så även social 
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isolering. Ekonomi och egen hälsa blev lidande. Trots att många upplevde det svårt att finna rätt 

slags hjälp, var det en lättnad att få stöd och hjälp från sjukvården. Föräldrar upplevde det särskilt 

positivt att dela erfarenheter med andra i liknande situation o vården och att erhålla kunskap och 

information kring sjukdomen värdesattes.   

 

Resultatdiskussion 

Föräldrar upplevde det svårt att få ett grepp om ätstörningen och mycket tid lades ned på att försöka 

analysera och förstå (Cottee-Lane et al., 2004). Många beskrev en upplevd personlighetsförändring 

hos barnen i samband med ätstörningen (Bezance & Holliday, 2014; Bryant-Waugh, Cottee-Lane & 

Pistrang, 2004; Levi, Nilsson, Svensson & Suarez, 2013; Tierny, 2009; Honey & Halse, 2005) och 

att ätstörningen tycktes ta över och styra barnets beteenden, tankar och känslor (Bezance & Holliday, 

2014; Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2005). Det finns inga entydiga svar på varför någon 

drabbas av ätstörning, utan forskning pekar på en rad olika tänkbara faktorer (Bengtsson & af 

Sandeberg, 2014; Campbell & Peebles, 2014; Wentz, 2014). Här blir en utmaning för vården, och 

sjuksköterskan, att bistå föräldrarna med den kunskap som finns, dels för att skapa förståelse i nuet, 

men också inför framtiden och hur sjukdomen eventuellt kan komma att påverka dem och familjen. 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) ska sjuksköterskan undervisa och ge 

information. Möten med föräldrar, barn och ungdomar kan ske på många olika ställen inom hälso- 

och sjukvården, och sjuksköterskan har därmed också möjlighet att, genom att förmedla sin kunskap, 

bidra till tidig upptäckt av sjukdomen, eller att arbeta med olika former av preventionsarbete 

(Svenska psykiatriska föreningen, 2005). I Thomson et al. (2014) beskrevs, i likhet med resultaten 

från denna studie, att föräldrar till en början undvek att koppla förändrade beteenden, i det här fallet 

bantning, till ätstörning, utan såg det som del av normal tonårsutveckling. En tidig upptäckt är en 

klar fördel då det kommer till att förhindra att sjukdomen blir kronisk, och föräldrar utgör en viktig 

grupp i detta arbete (Svenska psykiatriska föreningen, 2005). 

 

Ätstörningen uppfattades på olika sätt av olika föräldrar, vilket också påverkade hur de förhöll sig 

till sitt barn. Vissa såg ätstörningen som ett beroende, andra som en sjukdom. En del såg 

ätstörningen som något eget, något separat från barnet (Honey & Halse, 2005). I arbetet med 

familjefokuserad omvårdnad menar Wright et al. (2002) att sjuksköterskan bör skapa sig en 

uppfattning om vilka föreställningar familjen har kring det som drabbat dem. Genom att försöka 

vara så objektiv som möjligt kan olika perspektiv och tolkningar av situationen belysas och 

underlätta för ett samarbete präglat av förståelse. 



16 

   

Skuld och skam var vanligt förekommande känslor hos många föräldrar (Bezance & Holliday, 2014; 

Svensson et al., 2013; Cottee-Lane et al., 2004; McMaster et al., 2004; Tierny, 2006; Honey & 

Halse, 2007; Honey & Halse, 2006). Bland annat funderades mycket kring om man hade kunnat 

förhindra ätstörningen, eller till och med om man på något sätt orsakat den. Det fanns en oro kring 

att bli dömd av vänner och bekanta (Svensson et al., 2013), men också i samband med att man sökte 

vård (Bezance & Holliday, 2014; McMaster et al., 2004). På kunskapscentrum för ätstörningar 

(2013) informeras om att ifrågasättandet av sig själv som förälder, samt skuldkänslor, är vanligt 

förekommande. Att familj, eller föräldrar skulle orsaka sitt barn utveckling av ätstörning har dock 

inte stöd i dagens forskning (Wallin, 2004; Campbell & Peebles, 2014), något som bör förmedlas 

till föräldrar med dessa tankar. I Spettigue et al. (2015) upplevde föräldrarna att den kunskap och 

information de erhöll från sjukvårdspersonal i samband med en föräldrautbildning, bidrog till att 

skuldkänslor minskade. I enlighet med Wright et al. (2002) kan det vara av värde att sjuksköterskan 

själv reflekterar kring egna föreställningar om den familj hon möter, detta för att minimera risken 

för förutfattade meningar och tolkningar – något som inte skulle gynna föräldrar med en rädsla över 

att bli dömd. 

 

Att ha ett barn, sjukt i ätstörning, var förknippat med många känslor. Maktlöshet, frustration och oro 

för att nämna några. Vid just ätstörningar, där mycket kretsar kring mat och matrelaterade 

situationer, kom också många av föräldrarnas känslor att vara kopplade till just detta (Svensson et 

al., 2013; Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2007). I Bezance och Hollidays studie (2014) 

beskrevs känslan av misslyckande, då en av de mest grundläggande uppgifterna i föräldrarollen, att 

ge sitt barn mat, inte var möjlig. I den familjebaserade behandlingen (FBT), som idag anses ha stark 

evidens vid behandling av barn- och ungdomar med ätstörning (Lock, 2015; Campbell & Peebles, 

2014), är en av de initiala uppgifterna för föräldrarna att återta kontroll över barnets ätande i 

hemmet (Couturier et al., 2012). Katzman et al. (2013) pekar, i relation till detta, på sjukvårdens 

viktiga roll i att stärka föräldrar i detta arbete. 

 

Ätstörningen hade tydlig inverkan på vardagen och familjelivet enligt många föräldrar. Rutiner så 

väl som relationer förändrades, och mycket tid och fokus riktades mot det sjuka barnet (Bezance & 

Holliday, 2014; Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2007; Honey & Halse, 2006; Honey & 

Halse, 2005; Hillage et al., 2006; Svensson et al., 2013; Tierny, 2006). Att strukturer och vanor i en 

familj förändras tycks inte vara specifikt för just ätstörningar, utan sker ofta till följd av att någon i 

familjen drabbas av psykisk ohälsa överlag (Hedman-Ahlström, 2014). I sådana här fall blir syftet 

med den familjefokuserade omvårdnaden extra tydligt, då man ser hur den enskilda individen också 

bidrar till en rad upplevelser och förändringar för andra i familjen.  
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Wright et al. (2002) beskriver vikten av att ta tillvara resurser som redan finns i familjen, och med 

hänsyn till familjens upplevelser hjälpa dem hantera sin vardag. 

 

I flera av studierna visade det sig att föräldrarnas egen hälsa, både fysisk och psykiskt, blivit lidande 

(Bezance & Holliday, 2014; Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2006; Svensson et al., 2013). 

Majoriteten av föräldrarna i samtliga inkluderade studier utgörs av kvinnor/mammor, men eftersom 

studierna är kvalitativa presenteras inga skillnader mellan män och kvinnors upplevelser eller 

erfarenheter. I en studie av Martín et al. (2013) där man undersökte just skillnader i psykiskt 

mående mellan mammor och pappor som vårdade barn med ätstörning, visade det sig att nära 40% 

av mammorna led av ångestbesvär, medan endast 10% av papporna gjorde det. Vetskapen om att 

föräldrar tycks påverkas i så hög grad av sitt barns ätstörning är något som bör förmedlas till, och 

tas omhand av den sjukvård som möter dessa familjer. Ofta är det kanske den sjukdomsdrabbade 

som står fokus, men här bör också föräldrarnas mående vara av intresse, inte minst då de ses som en 

viktig del för barn och ungdomars tillfrisknande (Riksät, 2013; Campbell & Peebles, 2014; 

Couturier et al., 2012). 

 

Till följd av ätstörningen upplevde många föräldrar en slags isolering. Den var dels ett resultat av 

det fokus ätstörningen krävde, dels av att människor runt omkring drog sig undan (Bezance & 

Holliday, 2014; Hillege et al., 2006; Honey & Halse, 2006). Det får ses som en naturlig reaktion att 

man som förälder lägger ner tid och energi på att hjälpa sitt barn då det drabbats av sjukdom och att 

det till viss del kan innebära en begränsning i det sociala livet, man hinner, orkar, eller vill kanske 

inte vara lika socialt aktiv som innan. Tidigare har teorier om att familjestrukturer skulle ha legat till 

grund för utveckling av ätstörningar funnits (Wallin, 2004), samtidigt som dagens forskning 

beskriver ett multifaktoriellt synsätt på sjukdomsutvecklingen (Bengtsson & af Sandeberg, 2014; 

Campbell & Peebles, 2014; Wentz, 2014). Det framkom i en av studierna att oro över vad vänner 

och bekanta hade för tankar och åsikter kring ätstörningen gjorde att föräldrarna undvek att prata 

om det (Svensson et al., 2013). Tankar som dessa skulle kunna vara en orsak till att man drar sig 

undan och upplever denna isolering. Bristande kunskap kring ätstörningar, eller förutfattade 

meningar kring psykisk ohälsa i stort skulle kunna göra att människor runtomkring inte vet hur de 

ska närma sig, även om viljan finns. I en studie av Engman-Bredvik, Carballeira- Suarez, Levi och 

Nilsson (2015) uttryckte föräldrar, som genomgått en slags multi- familjeterapi, att mötet med andra 

familjer i liknande situation gjorde att känslan av ensamhet minskade, och att det var värdefullt med 

en slags ömsesidig förståelse av vad som annars upplevt svårt att förklara för andra i ens närhet. För 

att minska isolering och ensamhet kan vården med fördel främja sådana möten. 
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Att leva med, och vårda ett barn med ätstörning hade ekonomiska följder för många föräldrar 

(Bezance & Holliday, 2014; Hillage et al., 2006; Svensson et al., 2013; Honey & Halse, 2005). 

Bland annat berodde detta på minskad arbetstid eller sjukskrivning till följd av psykisk utmattning 

hos föräldrarna. Detta blir naturligtvis extra besvärligt för de föräldrar som kanske redan innan haft 

ekonomiska bekymmer, alternativt är ensamstående förälder, men utgör också ett hot mot den egna 

psykiska hälsan. För kvinnor, som oftare tar större ansvar för barn och hem, samt ofta har sämre 

förutsättningar rent ekonomiskt (Elgán & Fridlund, 2009), blir det eventuellt extra påtagligt. Hur 

detta bör hanteras ur ett omvårdnadsperspektiv handlar kanske främst om att sjuksköterskan bör 

skaffa sig kunskap om varje familjs resurser och behov för att kunna fokusera hjälp och stöd där det 

behövs som mest. Detta i enlighet med Wright et al. (2002). Det bör också tas hänsyn till att yttre 

förutsättningar som dessa kan påverka hur kapabla föräldrar är att orka eller kunna delta i 

behandling/vård. 

 

I nästan alla studier beskrev föräldrar erfarenheter och upplevelser av att söka och erhålla 

professionell hjälp av sjukvården (Bezance & Holliday, 2014; Cottee-Lane et al., 2004; Honey & 

Halse, 2007; Honey & Halse, 2006; McMaster et al., 2004; Svensson et al., 2013; Tierny, 2006). 

Många kände stor lättnad över att få hjälp utifrån. Främst var det kunskap och goda råd föräldrarna 

upplevde som viktiga delar, då detta bidrog till att man stärktes i sin föräldraroll. Kontakt med andra 

föräldrar i liknande situation ansågs också särskilt värdefullt (Svensson et al., 2013; Cottee-Lane et 

al., 2004). Att kunskap om sjukdomen är en viktig del för vården att förmedla stämmer väl överens 

med studien av Spettigue et al. (2015), där föräldrarna bland annat deltog i ett utbildningstillfälle, 

samt fick stöd via telefon. Informationen och stödet gjorde att föräldrarna förstod sina barn bättre, 

samt kände sig stärkta. 

 

Att delta i vårdandet upplevdes ibland svårt, och det tycktes bli en slags konflikt i att vara förälder 

och samtidigt vårda (Svensson et al., 2013). Detta får tolkas som att det finns en skillnad i 

upplevelse av att ge omsorg till sitt barn utifrån det som normalt förväntas av en förälder och utifrån 

det som behövs när barnet drabbas av allvarlig sjukdom. Kanske är det lättare, eller tros vara lättare 

att ge föräldrar ansvar vid psykisk sjukdom eller ohälsa, än vid allvarliga medicinska 

sjukdomstillstånd. Enligt Wright et al. (2002) ska familjens kunskap och erfarenheter tas omhand 

och inkluderas i omvårdnadsarbetet. Dock kan det vara viktigt att reflektera kring det faktum att 

föräldrar också behöver få vara just detta, och att sjuksköterska eller annan vårdpersonal tydliggör 

att de har det övergripande ansvaret för den vård som ges. 
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Metoddiskussion 

Att förbereda och vetenskapligt genomföra en litteratursökning via databaser kräver vissa 

förkunskaper och en strukturerad metod. För sökningar till denna studie valdes tre databaser med 

lämplighet för studiens huvudområde vårdvetenskap - Pubmed, PsycInfo samt Cinahl. Endast från 

de två förstnämnda databaserna kunde artiklar av relevans inkluderas. Sökningar i Cinahl visade 

endast dubbletter till redan tidigare funna artiklar. Eventuellt talar detta för att databaserna inte 

kompletterade varandra på ett tillräckligt tillfredsställande vis, och att sökningar via andra baser 

hade kunnat vara givande. Sökord användes både i form av fritext och utifrån databasernas 

respektive ämnesordlistor. Fritextord användes för att kunna specificera sökningar mot studiens 

syfte på ett bra sätt, och användes med så kallad trunkering (se metodavsnitt) för att inte utesluta 

artiklar på grund av ordändelser. Enligt SBU (2014) finns för- och nackdelar med båda söksätten, 

men med slutsats att de huvudsakligen kompletterar varandra. 

 

Ett av inklusionskriterierna för denna studie var artiklar av kvalitativ ansats. Syftet var att beskriva 

människors upplevelser och erfarenheter inom ett visst område och detta kriterium ansågs därför 

lämpligt. Den kvalitativa forskningens fokus är just detta, att undersöka för att förstå hur någon, 

eller några upplever sin omvärld (Forsberg & Wengström, 2013). Att inkluderade artiklars 

huvudfokus skulle vara riktat mot föräldrars upplevelser var självklart, då detta var studiens syfte. 

 

Ytterligare ett inklusionskriterie var artiklar med föräldrar till barn/ungdomar upp till tjugo år.  

Även om föräldrars juridiska ansvar upphör att gälla då barnet fyllt arton år (Föräldrabalken, 

1949:38) innebär föräldrarollen oftast en fortsatt känsla av ansvar och omsorg för sitt barn. I två av 

nio inkluderade artiklar intervjuades föräldrar till ungdomar över arton år, dock fortfarande boendes 

tillsammans med sina föräldrar. 

 

Publiceringsår utökades från 2004-2015, till 2000 -2015, detta för att öka möjligheten att finna fler 

artiklar. Utökningen gav dessvärre ingen ytterligare forskning av relevans för studien. Artikelspråk 

begränsades till svenska och engelska i syfte att underlätta läsning och analys, samt förhindra 

eventuella misstolkningar vid potentiell översättning. Artiklarna skulle även gå att nå via kostnadsfri 

sökning genom inlogg på Uppsala universitet. En bredare och mer gedigen sökning hade givetvis 

kunnat genomföras, men bedömdes inte rymmas inom given tidsram. En medvetenhet finns kring 

att relevant forskning kan ha missats på grund av detta. Som ytterligare åtgärd för en välgrundad 

litteratursökning hade bibliotekarie vid universitetet kunnat tillfrågas om råd. Denna åtgärd valdes 

bort, även den med hänvisning till tidsbegränsning.  
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Ett av exklusionskriterierna var studier som saknade etisk granskning/etiskt resonemang, detta 

utifrån de forskningsetiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2008) som tagits hänsyn till. 

Trots detta exklusionskriterie har tre artiklar som saknar beskrivning av etisk granskning i text, 

inkluderats i studien (Cottee- Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2005; Honey & Halse, 2007). 

Samtliga av dessa artiklar bedömdes trots detta tillkortakommande uppnå medelhög nivå. Artiklarna 

gick att finna i välrenommerade, vetenskapliga tidskrifter. Två av artiklarna, från samma författare, 

ingick som del i ett större forskningsprojekt, i syfte att undersöka ett flertal olika perspektiv 

gällande upplevelser av AN (Honey & Halse, 2005; Honey & Halse, 2007). Sökningar efter det 

sammanställda projektet har gjorts, för att där möjligtvis finna information om etisk granskning, 

dock utan resultat.  

 

Innan slutgiltigt beslut om att inkluderas i litteraturstudien genomfördes en kvalitetsgranskning 

(Bilaga 2). Mallen var specifikt skapad för granskning av kvalitativa studier. Några gränsvärden för 

bestämmande av kvalitetsnivå framgick inte, utan fick skapas för det enskilda ändamålet. Detta blev 

således en delvis godtycklig bedömning. Samtliga inkluderade artiklar höll dock hög, eller 

medelhög kvalitet med god marginal, varför det inte anses påverka studieresultatet negativt. Artiklar 

med låg kvalitet skulle, enligt förutbestämda exklusionskriterier ej ha tagits vidare för analys. Inga 

artiklar exkluderades på grund av för låg kvalitetsnivå, utan föll bort vid tidigare granskning -de 

flesta på grund av studiepopulation som ej stämde överens med inklusionskriterierna.  

 

Förslag till vidare forskning 

Den behandlingsutvärdering som ”Riksät” (det nationella kvalitetsregistret för 

ätstörningsbehandling) bland annat syftar till att bedriva är fokuserad mot patienters upplevelser av 

den vård och behandling de erhållit (Riksät, 2014) och saknar därmed synliggörandet av föräldrars 

perspektiv - ändå tydliggörs vikten av föräldrars delaktighet. Nationella kvalitetsregister för den 

somatiska vården har funnits under ett par årtionden, medan det inom den psykiatriska vården är en 

relativt ny företeelse, och trots att intresset för att mäta närståendes synpunkter på den psykiatriska 

vården ökar, finns det få utvecklade mätinstrument för syftet (Schröder, 2014). Vid sökningar inför 

denna litteraturstudie fanns mycket begränsat med studier kring föräldrars upplevelser, erfarenheter 

och åsikter, särskilt rörande specifika behandlingsmetoder för ätstörningar.   

 

Den ledande behandlingsformen för barn och ungdomar med ätstörning är den familjebaserade 

behandlingen (FBT). Här ska mycket av de behandlande insatserna ske i hemmet och föräldrar blir 

på detta sätt en viktig och avgörande del för att behandlingen ska kunna genomföras. Detta borde 

rimligtvis ställa krav på föräldrars kunskap kring sjukdomen och dess förlopp, samt den enskilda 

förälderns mentala och praktiska förutsättningar. Både kvalitativa och kvantitativa studier med 
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föräldrars åsikter och upplevelser av deltagande i ovan beskrivna vård, föreslås som område för 

kommande forskning. 

 

Slutsats 

Att vara förälder till ett barn eller ungdom med ätstörning innebär stor känslomässig börda och har 

tydlig inverkan på det dagliga livet. Föräldrars kunskap om sjukdomen bör stärkas, medan stöd och 

omvårdnad med fokus mot dessa föräldrar bör ges. 
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Bilaga 1.  Artikelmatris 

Författare, land, 

år, databas 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

#1 

Hillege, Beale & 

McMaster (2006). 

Australien 

 

  

Impact of eating 

disorders on family life: 

individual parents' 

stories. 

 

Undersöka vilken 

inverkan ätstörning har 

på familjen i allmänhet 

och föräldrar i 

synnerhet. 

Kvalitativ studie 

 

Semistrukturerade 

intervjuer användes för 

datainsamling 

 

N= 22 

Bortfall redovisas ej 

 

 

Resultatet presenteras i form 

av fem teman där föräldrar 

upplevde att ätstörningen 

hade särskilt tydlig 

inverkan.Föräldrarna beskrev 

bland annat ekononisk 

påverkan, social isolering, 

och svårighet att hålla 

famljen samman. Att 

integrera föräldrar bättre i 

behandlingen föreslås av 

författarna. 

Hög 

#2 

Bezance & Holliday 

(2014). Storbritannien 

 

 

Mothers’ Experiences 

of Home Treatment for 

Adolescents With 

Anorexia Nervosa: An 

Interpretative 

Phenomenological 

Analysis 

Undersöka mammors 

upplevelser av att vårda 

barn/ungdom med 

ätstörning i hemmet. 

Kvalitativ studie 

 

Semistrukturerade 

intervjuer användes för 

datainsamling 

 

Fenomenologisk analys 

N= 9 

Bortfall redovisas ej 

Resultatet presenteras utifrån 

tre huvudteman och berör 

mammornas upplevelser av 

ätstörningen, att hantera 

känslor, samt erfarenheter av 

behandling. Mammornas 

upplevelser av behandling i 

hemmet var både positiva och 

negativa. 

Medel 

#3 

Svensson, Nilsson, Levi 

& Carballeira-Suarez 

(2013). Sverige 

 

 

Parents’ Experiences of 

Having and Caring for a 

Child With an Eating 

Disorder 

Undersöka föräldrars 

upplevelse av att ha, 

samt vårda ett 

barn/ungdom med 

ätstörning. 

Kvalitativ studie 

 

Semistrukturerade 

intervjuer användes för 

datainsamling 

 

Fenomenologisk, 

hermeneutisk analys 

N=10 

Bortfall= 10 

Tre huvudteman presenteras, 

rörande social påverkan, 

känslomässig påverkan, samt 

olika sätt att hantera 

sjukdomen och dess inverkan 

på familjen. Föräldrar 

uttryckte ett behov av mer 

information kring 

ätstörningar och dess 

inverkan på familjen. 

Hög 
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ätstörning) upplevelser 

av interaktion med 

sjukvårdspersonal 
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sjukdomstid. 
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Intervjuer 

N= 22 

Bortfall redovisas ej 
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Intervjuer 
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Semistrukturerade 

intervjuer 
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fenomenologisk analys 
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att förstå ätstörningen, 

ätstörningens inverkan och att 
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mycket krävnade att ha ett 

barn med ätstörning, men var 

fast beslutna att hjälpa sitt 
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Honey & Halse  (2007). 

Australien 

 

Looking after well 

siblings of adolescent 

girls with anorexia: An 

important parental role 

 

Underska hur föräldrar, 

till barn/ungdom med 

AN, anstränger sig för 

att hjälpa friska syskon 

anpassa sig till 

sjukdomens inverkan 

på familjen 

Kvalitativ studiedesign 

 

Djupintervjuer 

Grounded theory 

N= 24 

Bortfall redovisas ej 

Ätstörningen förändrade 

familjeliv och rutiner för de 
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syskon, och oroade sig över 
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Parents Dealing with 
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och förstår sina döttrars 
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Djupintervjuer 

N=22 

Bortfall redovisas ej 

Föräldrar agerade och 

försökte hjälpa sina döttrar på 
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beroende på hur föräldrarna 

såg på, och förstod 

sjukdomen. 

Medel 

Honey & Halse (2006). 

Australien 

 

(Via referenslista från 
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The Specifics of 

Coping: Parents of 

Daughters With 

Anorexia Nervosa 

Studien syftar till att 

beskriva hur föräldrar 

till barn/ungdomar med 

AN hanterar vardagen 

och förstår sjukdomen 

 

Kvalitativ studiedesign 

 

Djupintervjuer 

N=24 

Bortfall redovisas ej 

Ett flertal strategier som 

föräldrar använder sig av för 

att hantera sina döttrars 

sjukdom presenteras- bland 

annat söka kunskap, samt  

försöka se positivt på 

tillvaron beskrevs som 

copingstragegier. 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsmall   

 

JA = 1p NEJ = 0p VET EJ = 0p 

 

1. Finns det ett tydligt syfte? 

2. Är kontexten presenterad? 

3. Etiskt resonemang? 

 

Urval 

4. Relevant 

5. Strategiskt? 

Metod för 

6. urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

7. datainsamling tydligt beskriven? 

8. analys tydligt beskriven? 

Giltighet 

       9.  Är resultatet logiskt, begripligt? 

10. Råder datamättnad? (om tillämpligt) 

11. Råder analysmättnad? 

Kommunicerbarhet 

      12. Redovisas resultatet klart och tydligt? 

13. Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

14. Genereras teori? 

  

(Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, 2011) 


