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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ätstörningar, som främst kännetecknas som ett skadligt beteendemönster 

gällande mat, är idag den psykiska sjukdomen med högst dödsfrekvens och att vårda en 

sjukdomsdrabbad person är i regel mycket krävande och utmanande. Ofta kan det innebära en 

signifikant stress för vårdgivaren och en stark känsla av skuld. Syfte: Att beskriva föräldrars 

upplevelser och känslor kring att vara förälder till ett barn med ätstörningar. Metod: Studien 

utfördes som en kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv design. Sex semistrukturerade 

intervjuer genomfördes, tre via muntlig intervju och tre via enkät, som analyserades med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Föräldrarna beskrev en tillvaro med mycket smärta, 

känslor av frustration, förtvivlan och maktlöshet av att inte veta hur situationer skulle hanteras, 

samt känslan att vara övervakare och att tvingas begränsa barnet. Stöd upplevde föräldrarna få 

från partners, barnets skola och vården. Det beskrevs hur syskon reagerade olika på 

situationen och att familjen hade begränsats, både socialt och gällande flexibilitet kring 

matrutiner, men att sjukdomen ändå förde familjen närmare varandra. Slutsats: Resultatet 

visar att ätstörningar kan påverka sin omgivning mycket starkt och föräldrar beskriver en 

tillvaro som kan vara väldigt jobbig, emotionellt krävande, tålamodsprövande och ibland rent 

skrämmande. Föräldrarna är till majoritet mycket nöjda med vårdens hjälp och stöd. Hälso- 

och sjukvårdspersonal bör fortsätta se till både den sjukdomsdrabbade och de anhöriga som en 

helhet. Trots allt negativt omkring sjukdomen, tycker sig föräldrarna se positiva faktorer 

såsom öppnare samtalsklimat och en mer sammansvetsad familj. Nyckelord: familjens hälsa, 

ätstörningar, föräldrarapportering. 
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ABSTRACT 

Background: Eating disorders, primarily characterized as a harmful behaviour regarding food, 

is the mental illness with the highest death rate today, and caring for a sick person is usually 

very demanding and challenging. It can often imply a significant stress for the caregiver as 

well as a strong sense of guilt. Purpose: To describe parents' experiences and feelings 

regarding being a parent of a child with an eating disorder. Method: The study was conducted 

as a qualitative study with a descriptive design. Six semi-structured interviews were 

performed, three in person and three via written questionnaire, which were analyzed using a 

qualitative content analysis. Results: The parents described a situation with pain, feelings of 

frustration, despair and powerlessness regarding not knowing how to handle things. Also the 

feeling of being supervisors and being forced to limit the child. Support was found in partners, 

the child's school and the health-care. It was described how siblings reacted differently to the 

situation and that the family had gotten limited, both socially and regarding food-routines, but 

the disease had also brought the family closer together. Conclusion: The result shows that 

eating disorders can strongly affect its surroundings and that parents describe a life that can be 

very difficult and sometimes downright scary. Mainly parents feel satisfied with the 

healthcare. Healthcare-professionals should continue seeing to the patient and the family as a 

whole. Despite all the negative factors surrounding the disease, the parents can see something 

positive such as a more open discussion climate and tighter as a family. Keywords: family 

health, eating disorders, parental notification. 

 

 



 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

BAKGRUND ......................................................................................................................... 06 

 Olika definitioner av ätstörningar ..................................................................................... 07 

  Anorexia Nervosa (AN) .................................................................................................. 07 

  Bulimia Nervosa (BN) .................................................................................................... 08 

  Ortorexia Nervosa (ON) ................................................................................................ 09 

  Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) ............................................................... 09 

  Hetsätning/Binge-eating ................................................................................................ 09 

 Förekomst och orsak ......................................................................................................... 09 

 Teoretisk ram .................................................................................................................... 10 

 Problemformulering .......................................................................................................... 10 

 Syfte .................................................................................................................................. 11 

  Frågeställningar ............................................................................................................ 11 

METOD .................................................................................................................................. 11 

 Design ............................................................................................................................... 11 

 Urval .................................................................................................................................. 11 

 Datainsamlingsmetod ........................................................................................................ 11 

 Tillvägagångssätt .............................................................................................................. 11 

 Forskningsetiska överväganden ........................................................................................ 12 

 Bearbetning och analys ..................................................................................................... 12 

RESULTAT ........................................................................................................................... 13 

 Tidiga tecken, upptäckt och första steg ............................................................................. 13 

 Svårigheter ........................................................................................................................ 14 

  Att stå bredvid och se på ................................................................................................ 14 

  Negativa aspekter från omgivningen ............................................................................. 15 

  Känslan av att vara övervakare och vingklippa sitt barn .............................................. 15 

  Att ta det personligt ........................................................................................................ 16 

 Egenutveckling .................................................................................................................. 16 

 Familjsituation .................................................................................................................. 17 

  Att vara syskon ............................................................................................................... 17 

  Påverkan på rutiner ....................................................................................................... 18 

  Sociala begränsningar ................................................................................................... 18 

  Jobb ................................................................................................................................ 19 



 5 

  Relationen mellan barnet och föräldern ........................................................................ 19 

 Stöd att hantera situationen ............................................................................................... 20 

  Partner ........................................................................................................................... 20 

  Skola ............................................................................................................................... 21 

  Vården och Föräldragrupp ............................................................................................ 21 

  Eget form av samtalsstöd ............................................................................................... 22 

 Positiva aspekter ............................................................................................................... 23 

 

DISKUSSION ........................................................................................................................ 23 

 Resultatdiskussion ............................................................................................................. 23 

 Metoddiskussion ............................................................................................................... 26 

 Slutsats .............................................................................................................................. 28 

REFERENSER ...................................................................................................................... 29 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 

 

 



 6 

BAKGRUND 

 "En kronisk sjukdom i en familj är inte bara en stressfaktor, och en ätstörning 

 är inte bara kronisk utan allvarlig och långvarig" (Beale, Hillege & McMaster, 

 2006). 

 

Ätstörningar, som främst kännetecknas som ett skadligt beteendemönster gällande mat, är 

idag den psykiska sjukdomen med högst dödsfrekvens och att vårda en sjukdomsdrabbad 

person är i regel en mycket krävande och utmanande uppgift (Dean, Fox & Whittlesea, 2015; 

Sanderberg & Bengtsson, 2014). Sjukdomen påverkar inte bara barnet i fråga, utan hela 

familjen och familjelivet kan komma att kretsa kring ätstörningarna (Gilbert, Shaw & Notar, 

2000). 

 

Även om vägen dit kan vara svår och krävande, kan ätstörningar ibland ena och föra familjer 

närmare varandra. I andra situationer kan det dock orsaka sådana förslitningar att familjer dras 

isär, dels gällande föräldrarnas relation//äktenskap men också angående barnet och eventuella 

syskon (Beale et al., 2006). Mellan föräldrarna kan relationen bli så allvarligt ansträngd att 

äktenskapet hamnar i farozonen, bland annat på grund av förlorad tid som prioriterats till det 

sjukdomsdrabbade barnet eller svårigheter att kommunicera (Gilbert et al., 2000). I familjer 

där det fungerar, finns beskrivet att föräldrarna får till ett gott samarbete där de delar 

information, diskuterar idéer, står enade tillsammans, stöttar varandra känslomässigt, 

organiserar sig gällande vården av det sjukdomsdrabbade barnet och delar upp sig i olika 

roller (Halse & Honey, 2006). Då ätstörningar påverkar hela familjen är det viktigt att, utöver 

föräldrar, även inkludera eventuella syskon till det sjukdomsdrabbade barnet då dessa kan 

spela en viktig roll i behandlingsarbetet (Dimitropoulos et al., 2009). Syskon till barnet med 

ätstörningar kan känna ilska och agg på grund av att familjelivet störts och gällande den ökade 

uppmärksamheten kring det sjukdomsdrabbade barnet. Andra syskon kan vara stöttande och 

rent av beskyddande (Gilbert et al., 2000). För någon som aldrig har kommit i kontakt med 

sjukdomen tidigare kan det dock vara svårt att förstå vad som händer, vad det innebär eller 

hur det ska hanteras -inte minst för ett jämnårigt syskon (Sanderberg & Bengtsson, 2014). 

 

I och med ätstörningarna blir familjer tvungna att möta en blandning av känslor och 

utmaningar som till stor del är av det negativa slaget. Även negativa förändringar såsom sänkt 

nivå av tillit, agg gentemot barnets förmåga att manipulera blandat och rädsla att göra barnet 
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upprört. Det sjukdomsdrabbade barnet kan dra sig undan, tappa lusten att delta i 

familjeaktiviteter och distansera sig emotionellt från resten av familjen. Detta kan ge något 

ansträngda relationer inom familjen där föräldern kan uppleva det som svårt att veta hur 

denne ska bete sig omkring det sjukdomsdrabbade barnet, barnet kan känna sig oälskad av 

föräldern och det kan nästan förstöra relationen (Gilbert et al., 2000). På grund av att 

vardagen kan fyllas av möten, sjukhusbesök/sjukhusvistelser, strikta mat- och ätrutiner och 

behovet att hela tiden övervaka samt vara ett stöd, kan en förälder få lägga om sitt jobbschema, 

gå ner i tid på jobb, sluta jobba/studera och sluta med egna fritidsaktiviteter (Halse & Honey, 

2006). Starkt lidande kan även den sociala biten bli där familjen isolerar sig från omvärlden, 

inklusive släkt och vänner, för att att orka med och klara av situationen. Samtidigt kan 

föräldrarna uppleva en känsla av att bli uteslutna samt känna negativa attityder och som att 

folk blir obekväma omkring familjen på grund av att de har ett barn med ätstörningar. 

Föräldrar har i studier pratat om en känsla av att sitta fast mellan två olika världar: en 'normal' 

värld som innefattar familjelivet och en sjuk värld där ätstörningen härskar, och det kan gå så 

långt att en förälder känner att den emotionella belastningen blir så stor och så stark att denne 

inte orkar mer (Beale et al., 2006; Gilbert et al., 2000). 

 

Ofta kan situationen innebära en signifikant stress och inbringa en stark känsla av skuld (Dean 

et al., 2015). För att lyckas hantera situationen försöker föräldrar tänka positivt, fokusera på 

bra tecken, påminna sig själva om allt som de faktiskt har, tänka på att det finns de som har 

det sämre, undvika att älta negativa saker, sortera bort småsaker som endast skulle kräva 

energi och uppröra och istället fokusera på sådant som är viktigt och koncentrera sig på en 

dag i taget. För att inte uppslukas av skuldkänslor och självanklagelser kan föräldrar behöva 

kämpa aktivt emot, medvetet undvika de tankarna påminna sig om att de är bara människor 

(Halse & Honey, 2006). 

 

 

Olika definitioner av ätstörningar 

Anorexia Nervosa (AN) 

Anorexia Nervosa, ätstörningen där en individ utvecklar en irrationell rädsla för normal 

kroppsvikt och ett trånande efter kroppslig tunnhet, är orsaken till att ätstörningar är den 

psykiska sjukdom med högst dödsfrekvens. Personen får en förvrängd kroppsuppfattning där 

den hela tiden känner sig tjock, trots undervikt. För att stilla rädslan och ångesten svälter 

personen sig och blir sjukligt rädd för mat. Detta kombineras ofta med ett överdrivet och 
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tvångsmässigt motionerande. Allt eftersom blir personen mer och mer självupptagen, isolerar 

sig och kan reagera aggressivt om den hindras i sina tvångsmässiga rutiner. Efter hand kan 

sjukdomen påverka nästan varje system i hela kroppen negativt, som en direkt konsekvens av 

viktförlust och undernäring, och till slut riskerar personen att dö om sjukdomen inte hejdas 

(Westmoreland, Krantz & Mehler, 2016). 

 

Bulimia Nervosa (BN) 

Bulimia Nervosa är, precis som Anorexia Nervosa, en mycket allvarlig form av ätstörning 

men har inte samma höga dödsfrekvens. Personer med Bulimia Nervosa besitter samma typ 

av rädslor som den med Anorexia Nervosa, men istället för att ha en nitisk kontroll på 

matintag, tappar personen kontrollen och hetsäter, för att sedan kompensera genom att 

använda laxermedel eller att kräkas. Den kroppsliga påverkan blir inte lika dramatisk som vid 

Anorexia Nervosa men bör inte fortgå obehandlad (Westmoreland, Krantz & Mehler, 2016). 

 

Exempel på konsekvenser som kan förekomma vid Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa: 

  

Anorexia Nervosa 

 

Bulimia Nervosa 

F
y
si

sk
a 

- Menstruation upphör 

- Blåaktig hud (p.g.a. syrebrist i blodet) 

- Hjärtproblem och långsam hjärtrytm 

- Tand- och tandköttsskador 

- Håravfall 

- Svullnad 

- Försenad pubertetsutveckling 

- Blodbrist 

- Mag- och tarmproblem 

- Leverpåverkan 

- Dödsfall 

 

- Inflammation i matstrupen 

- Svullna spottkörtlar 

- Tandemaljskador 

- Buksmärtor 

- Magbesvär 

- Kaliumbrist 

- Rubbad syra-bas-balans 

- Låg salivsekretion 

 

P
sy

k
is

k
a 

- Ångest 

- Depression 

- Hyperaktivitet 

- Irritabilitet 

- Tvångsmässighet 

- Låg självkänsla 

- Social isolering 

- Självmordstankar/Självmord 

 

- Ångest 

- Depression 

- Självdestruktivitet 

- Låg självkänsla 

- Missbruk 

- Självmordstankar/Självmord 

(Läkemedelsboken, 2014) 

 

 

 



 9 

Ortorexia Nervosa (ON) 

Ortorexia Nervosa beskrivs som en variant på Anorexia Nervosa där kännetecknet är att en 

person blir så besatt av att vara "hälsosam", genom mat och träning, att det blir ohälsosamt. 

Fixeringen vid träning och näringsinnehållet i mat kan bli tvångsmässig och leda till att 

personen isolerar sig. Atleter löper en högre risk att drabbas av detta (Varga, Dukay-Szabó & 

Túry, 2012 ; Segura-García et al., 2012) 

 

Ätstörning utan närmare specifikation (UNS)/Atypisk ätstörning 

Ätstörning utan närmare specifikation är en kategori i DSM-V som innebär att en person lider 

av en ätstörning som inte klassificeras som varken Bulimia Nervosa eller Anorexia Nervosa 

och är den vanligaste diagnosen som ställs. För att få diagnosen UNS måste det först och 

främst fastslås att personen faktiskt har ätstörningar och därefter uteslutas att det inte är 

Bulimia Nervosa eller Anorexia Nervosa (Fairburn & Bohn, 2005) 

 

Hetsätning/Binge-eating 

Hetsätning, eller binge-eating som det också kallas, är en definition av ätstörning som 

kännetecknas av att personen har perioder då den hetsäter och en upplevd känsla av att inte ha 

kontroll över ätandet. Episoden är följt av ångest, men inte av de osunda viktnedgångsmetoder 

som kännetecknar Bulimia Nervosa, vilket i många fall leder till att personer som lider av 

hetsätning blir kraftigt överviktiga (McElroy et al., 2015). 

 

 

Förekomst och orsak 

Huvudsakligen är det den yngre kvinnliga delen av befolkningen, unga kvinnor och tonåringar, 

som drabbas av ätstörningar. På varje pojke/man går det i regel tio flickor/kvinnor, med 

undantag för åldrarna under 13 år där pojkarna är representerade i 20-30% av fallen. Bland 

flickor/kvinnor 14-24 år lider 0,5% av en allvarligare form av Anorexia Nervosa och fyra 

gånger så många av allvarlig Bulimia Nervosa. Ännu högre blir antalet om man även 

inkluderar Ätstörningar UNS. Vad uppkomsten av en ätstörning beror på är ytterst svårt att 

säga då det är så många faktorer som spelar in och samverkar: biologiska, kulturella och 

psykologiska. Psykosociala faktorer såsom familjefunktion, prestationsrelaterad ångest samt 

komplikationer i utveckling har undersökts. Personlighetsdrag med tvångsmässighet och 

perfektionism är starkt knutna till Anorexia Nervosa, samtidigt som Bulimia Nervosa är mer 

kopplade till impulsiva personlighetsdrag. Bidragande orsaker kan vara att endast ha en liten 
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social krets omkring sig, en negativ självbild samt att bli utsatt för traumatiska och stressande 

saker såsom separationer, dödsfall eller övergrepp. Vid långvariga sjukdomstillstånd kan 

personen ha börjat identifiera sig med sjukdomen, vilket gör det ännu svårare att bryta (Frank, 

2015; Sanderberg & Bengtsson, 2014). 

 

 

Teoretisk ram 

Omvårdnadsteoretikern Doris Carnevali (1996) pratar om en modell innefattande en balans 

mellan funktionellt hälsostatus och det dagliga livet, där livskvaliteten och hälsan hos en 

individ är beroende av huruvida denne kan balansera det dagliga livets krav (såsom 

förväntningar, händelser, seder och bruk, övertygelser, omgivning och värderingar) och sina 

yttre och inre resurser. Varje individs upplevelse och reaktion kan ha olika betydelse jämfört 

med andra, trots att situationen utifrån sett är densamma. Där spelar historik gällande tidigare 

situationer av liknande art en stor roll. En stark och vanlig faktor hos patienter med 

ätstörningar är just upplevelsen av att inte oberoende kunna kontrollera sig själv och det 

dagliga livets krav, samtidigt som en patients självförväntningar kan krocka med 

förväntningar från människor i omgivningen. Det är därför viktigt att lyfta och få en förståelse 

för de känslor och upplevelser som finns hos en anhörig, i detta fall förälder, till någon med 

ätstörningar. Detta för att kunna ge bästa möjliga vård och behandlig till den 

sjukdomsdrabbade personen. Ämnesvalet berör därav på olika sätt samtliga av de fyra 

konsensusbegreppen: människa, hälsa, miljö och omvårdnaden, och det ligger en 

obeslutsamhet gällande vid vilket begrepp som tyngdpunkten till störst del anses ligga. 

 

 

Problemformulering 

Rollen som nära anhörig till en person med ätstörningar är väldigt betydelsefull för personens 

fortsatta sjukdomsutveckling, i detta fall rollen som förälder till ett barn med någon form av 

ätstörning. Dock brukar fokus nästan uteslutande ligga på den sjukdomsdrabbade personen 

och de anhöriga hamnar lätt i skymundan, trots deras mycket viktiga del i den drabbades 

eventuella tillfrisknande samt den faktiska kännedom om att det är en sjukdom som i högsta 

grad påverkar och engagerar hela familjen. Då det i regel kan vara mycket krävande och 

innebära stor stress för den anhöriga (Dean et al., 2015) ansågs det vara av värde att 

undersöka föräldrars subjektiva upplevelser och känslor gällande att vara förälder till ett barn 

med ätstörningar. 
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Syfte 

Beskriva föräldrars upplevelser och känslor kring att vara förälder till ett barn med 

ätstörningar. 

 

Frågeställningar 

* Hur påverkas familjesituationen då ett barn får ätstörningar? 

* Vilka upplevelser och känsloyttringar genomgår föräldern till ett barn med ätstörningar? 

 

 

METOD  

Design 

Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv design (Polit & Beck, 

2010). Detta för att vardera anhörigs berättelse är subjektiv och unik, och intervjuer kan ge 

mer utrymme för beskrivningar av känslor och erfarenheter. 

 

Urval 

Deltagare valdes ut genom ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier var 

föräldrar, män eller kvinnor, till myndiga eller omyndiga barn med diagnostiserad ätstörning: 

både där barnen har pågående samt avslutad behandling. Antal deltagare planerades till fem-

sex personer. Till en början tillfrågades potentiella deltagare via behörig personal på en 

ätstörningsenhet vid ett sjukhus i mellansverige. Fyra föräldrar rekryterades på detta sätt. Två 

deltagare tillkom via privata kontakter. Totalt antal deltagare i studien var sex personer, 

samtliga från samma län i mellansverige. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in dels genom semi-strukturerade intervjuer, som spelades in och sedan 

transkriberades av intervjuaren, samt genom enkätintervjuer med samma frågor som i de 

muntliga intervjuerna. Antalet intervjufrågor var 24 och skrivna som öppna frågor med stort 

utrymme för svarsvariation (se bilaga 2). 

 

Tillvägagångssätt 

Två av deltagarna tillfrågades via privata kontakter, men majoriteten av deltagarna 

rekryterades via en behörig kontaktperson på en ätstörningsenhet efter skriftligt tillstånd från 
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verksamhetsföreträdare. Potentiella deltagare, som valdes ut av kontaktpersonen, 

informerades om studien i form av ett informationsbrev varpå de fick erbjudandet att delta. 

Efter intressenternas medgivanden förmedlades kontaktuppgifter vidare och alternativ för hur 

intervjun skulle gå till beslutades efter överenskommelse. Tre av deltagarna hade tid och 

möjlighet för muntlig intervju. Intervjuerna, som spelades in, tog mellan 30-60 minuter och 

ägde rum i förbokade samtalsrum på ett sjukhus. Resterande tre deltagare önskade att få svara 

på en semistrukturerad enkät, innehållande samma frågor som de som användes vid 

intervjuerna, som förmedlades via e-post. Enkätens filnamn var av anonym karaktär och 

namngavs vid mottagandet enligt: "förälder 1" "förälder 2" och så vidare. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarnas kontaktuppgifter förmedlades via behörig personal på en ätstörningsenhet efter 

att deltagarna givit sitt medgivande, så att författaren ej kom i kontakt med journaler. Då 

studiens ämnet kan vara av väldigt känslig natur, blev deltagarna väl informerade om att 

deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas utan förklaring varför. 

Information gavs även gällande att intervjuerna skulle avidentifieras och att deltagarna skulle 

vara fullständigt anonyma i den skriftliga rapporten. Innan denna avidentifiering hade 

genomförts, hade ingen annan än författaren tillgång till den givna informationen. 

 

Bearbetning och analys  

Den transkriberade texten från intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalysmallen 

efter Lundman & Hällgren-Granheim (2004). Samtliga transkriberingar lästes flera gånger, 

varpå meningsbärande enheter markerades och kondenserades. De kondenserade enheterna 

kodades och grupperades varpå olika kategorier fastslogs. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det låter ju som att 

det är elände, men vi 

har faktiskt kunnat 

garvat åt eländet och 

vi kan liksom.... 

mycket galghumor åt 

både det ena och det 

andra. Och sådär. 

Kunnat garvat åt 

eländet och mycket 

galghumor. 

Hålla modet uppe. Förmåga att se 

något positivt. 

Positiva aspekter. 
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RESULTAT 

Följande kategorier och subkategorier trädde fram: 

Kategorier 
 

Subkategorier 

Tidiga tecken, upptäckt och första steg  

Svårigheter 

 

-Att stå bredvid och se på 

-Negativa aspekter från omgivningen 

-Känslan av att vara övervakare och vingklippa sitt barn 

-Att ta det personligt 

Egenutveckling  

Familjsituation 

 

-Att vara syskon 

-Påverkan på rutiner 

-Sociala begränsningar 

-Jobb 

-Relationen mellan barnet och föräldern 

Stöd att hantera situationen 

 

-Partner 

-Skola 

-Vården och Föräldragrupp 

-Eget form av samtalsstöd 

Positiva aspekter  

 

Tidiga tecken, upptäckt  och första steg 

Endast gällande ett av barnen kunde föräldrarna säga vad som de trodde var en utlösande 

faktor till ätstörningarna: en viktuppgång efter att ha tvingats sluta träna intensivt på grund av 

en fysisk komplikation som dessutom gav svullnad. Övriga föräldrar kunde inte sätta fingret 

på vad som hade legat till grund, men de hade kunnat se tecken: uteslutning av livsmedel, 

minskade portioner, uteslutning av fler och fler maträtter, förändring i personlighet och humör, 

nedstämdhet, ökade viktkontroller, beteenden kring speglar och minskning i vikt. Ett barns 

sjukdom hade uppdagats när denne svarat på en enkät i skolan gällande hälsa. Ett annat när 

denne sökt på internet efter mat som gör en tjock. Föräldrarnas reaktioner hade varit allt från 

att "det var ganska odramatiskt" (Förälder 4), till stark oro och maktlöshet inför en okänd 

situation, ifrågasättande gällande varför de inte hade upptäckt det tidigare och om de hade 

missat några tecken som de borde ha förstått. När frågan ställdes om vilken som varit deras 

absolut första, omedelbara känsla hade svaret varit enligt följande: 

  

 [paus] Ja, jag tänkte nog: "det här är ju... osunt". Osunt och sjukt beteende. Och 

 man blir ju direkt ledsen, såklart (Förälder 1). 

 

 Då tänkte jag "FA-AN också! Nu är hon på väg dit". Förbannad. Den här ilskan 

 handlar ju väldigt mycket om rädsla. Jag har sett två av mina kompisar dö i den 

 sjukdomen, så det är klart att det är ju väldigt mycket rädslor i ilskan. Som förälder 
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 så vill man ju skydda sina barn. Jag hade väldigt mycket skuld, eftersom jag själv 

 haft ätstörningar. Så det är klart att man känner som att man har misslyckats, när 

 hon ändå trillar dit liksom. Så mycket skuld att jag inte ändå lyckades (Förälder 2). 

 

 När man väl inser det så är det oerhört smärtsamt och att det är så väldigt svårt att 

 förstå det (Förälder 3). 

 

 Att det var logiskt, utefter det beteendet hon haft (Förälder 4). 

 

 Den första känslan var: kalldusch. Sedan blev jag mer fokuserad vid att ta tag i och 

 lösa ”problemet”. Jag ville finnas där och stötta min dotter (Förälder 6). 

 

I två av fallen agerade föräldrarna på eget initiativ och tog kontakt med vården. I resterande 

fall var det i samråd med skolsköterska eller skolkurator, vilka hade upptäckt tecken på att allt 

inte varit som det skulle och larmat hem till föräldrarna. 

 

 

Svårigheter 

Att stå bredvid och se på 

Föräldrarna berättade mycket om sådant som de känt hade varit väldigt svårt och upplevt som 

starkt. Tillfällen då de inte hade kunnat göra någonting annat än att se sitt barn må så dåligt 

och se det bli sämre och sämre. En förälder beskrev känslan av att försöka få grepp om 

situationen, men att det bara föll ur händerna. En annan förälder mindes maktlösheten och hur 

jobbigt det hade varit att känna barnets ovilja att dels inse sitt sjukdomstillstånd och att göra 

det som krävdes för att bli frisk. 

   

 Framförallt den första delen av... när han var som sjukast, när han låg liksom på 

 gränsen, när det var en del fysiska reaktioner också: iskall kropp, illamående, ont i 

 huvudet. Inte nog med att huvudet är upp och nervänt, så börjar även kroppen 

 reagera. Då blir man ju jätterädd. Då kände man "hur ska det gå?". Då känner man 

 det som att ha en tvål såhär.. och liksom bara... [visar med händerna]... det går inte 

 att hålla fast. Lite så. Så pendla mellan hopp och förtvivlan (Förälder 1). 
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Negativa aspekter från omgivningen 

Två aspekter som togs upp relaterat till omgivningens reaktioner var dels en förälders 

upplevelse av att omgivningen inte riktigt hade tagit barnets ätstörningar på allvar. Barnet 

hade blivit smal, men inte "skelettsmal", och på grund av detta upplevde föräldern att folk 

omkring inte såg det som att situationen var allvarlig, något som upprört föräldern avsevärt. 

Det andra som togs upp var en förälders upplevelse om att psykiska sjukdomar skulle vara 

någonting att skämmas över, någonting att hålla tyst om. Föräldern hade till och med upplevt 

detta från folk inom den psykiatriska sjukvården, vilket inte bara upprört utan även förbryllat 

föräldern. 

 

 Jag träffade en gammal granne, som faktiskt är pensionerad läkare, från psykiatrin. 

 Vi berättade om ätstörningen, varpå jag ser både han och hans fru, som också 

 jobbar inom psykiatrin.. Bägge två reagerar och tycker det är oerhört pinsamt och 

 generande. Och då kan jag tycka såhär: nämen..det var intressant! Här är det ändå 

 två människor som har jobbat med människor i utanförskap och jag är helt bekväm 

 med att... att... min dotter har ätstörning. Jag skäms inte ett dugg över det. Inte ett 

 smack, liksom. Men så kan jag ändå se liksom att i en generation äldre, så finns det 

 fortfarande skam, liksom, kring det (Förälder 2). 

 

 

Känslan av att vara övervakare och att vingklippa sitt barn 

Att hitta en balansgång mellan att sätta realistiska mål och inte sätta för stor press på barnet 

upplevde föräldrarna som svårt. De beskrev hur de tvingat barnet sluta med diverse 

fritidsaktiviteter som de älskat att utföra, hindrat dem från att träna, hindrat dem från att åka 

iväg på saker där föräldrarna inte hade varit med. Tillfällen då föräldrarna känt sig tvungna att 

säga nej, trots en tanke om att det som de sade nej till eventuellt kunde ha varit en potentiell 

morot för barnet att ta sig ur sjukdomen snabbare. Parallellt med detta upplevde flera att de 

kände sig som övervakare på ett, för dem, onaturligt och väldigt påfrestande sätt. Det beskrevs 

som att det aldrig gick att slappna av, att det var ett ständigt kontrollerande och passande på 

om barnet hade ätit, om barnet hade ätit tillräckligt mycket och den konstanta oro som kom 

med det. 
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Att ta det personligt 

Flera föräldrar talade om hur de inte kunde undgå att belasta sig själva och undra hur det hade 

kunnat bli så som det blev, vad det hade kunnat bero på, om de själva hade kunnat gjort 

någonting tidigare och om de hade kunnat hindrat sjukdomen från att ha tagit fäste från början. 

 

 Jag blir väldigt orolig och ledsen. När det sker sådär så tog jag väldigt illa vid mig. 

 Man tar det lite personligt som förälder. Man ser det gärna som ett misslyckande i 

 hur vi har talat kanske om mat eller om vad som är normalt och inte normalt och så. 

 Vi har ju talat extremt mycket med våra barn om det, speciellt med tanke på min 

 partners erfarenheter som barn. Så då kändes det lite extra smärtsamt kanske att vår 

 dotter skulle råka ut för det (Förälder 3). 

 

 

Egenutveckling 

Det främsta som togs upp var hur mycket mer observant föräldrarna tyckte sig ha blivit. Dels 

observant på sina egna barn men också på sin omgivning, på att se tecken på att allt inte skulle 

stå rätt till. Föräldrarna berättade hur de fått en bättre förståelse och tolerans för själva 

sjukdomen, om hur stark och vanlig den faktiskt är, i mer eller mindre grad. En förälder 

beskrev hur denne insett att även om det inte alltid var tydligt på utsidan, finns det många 

personer med snedvridna tankar om sig själv och en komplicerad relation till mat. En annan 

förälder meddelade att det hela hade varit en stor tålamodsprövning och att föräldern hade 

insett att förändringar sker långsammare än vad som först anats. Att ätstörningar är en 

sjukdom som inte är "en quick fix" (Förälder 1), utan att det ibland kunde ta två steg fram 

med ett tillbaka och andra gånger ett steg fram med två tillbaka. 

 

Tiden med sjukdomen hade även tvingat föräldrarna att angripa sina egna personligheter och 

rota lite i sig själva som individer. En förälder beskrev att de saker man gått igenom, gjort en 

starkare som person och att man lärt sig något av allt. Att ju större utmaningar man får, desto 

mer lär man sig, och man ska bara överleva och ta sig igenom utmaningen. Insikter som att 

"inte ta saker och ting för givet" (Förälder 4) och att vara rädda om varandra tycker sig 

föräldrarna också ha fått. Likaså vikten av att prata med varandra, för att försöka uppfatta 

varningstecken och kunna fånga upp personer innan det har gått så långt. 
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 Det har fått mig att vara mer medveten om hur lätt det är att dölja sådana problem. 

 Att våga prata om svåra saker är viktigt och man måste våga vara öppen. Detta har 

 också gjort mig mer medveten och uppmärksam på människor och barn omkring 

 mig. Förhoppningsvis kan det hjälpa andra som hamnat i samma situation. Om jag 

 hade vetat hur det är när Anorexian brutit ut helt och hållet så skulle jag ha gjort 

 något tidigare. Trodde jag visste, hade också ringt till ätstörningsenheten för att få 

 råd. Men oj vad jag bedrog mig. Man kan inte föreställa sig vad denna sjukdom 

 innebär! Så stark och svår!! (Förälder 6) 

 

 

Familjsituation 

Att vara syskon 

Vikten av att kontinuerligt berätta för barnets syskon och ha en öppen dialog kring vad som 

hände, var något som varje förälder tog upp. Att inte hemlighålla någonting utan att förklara 

läget. Två av föräldrarna beskrev att syskonen inte hade reagerat märkbart alls. Tre av 

föräldrarna berättade om hur syskon, både äldre och yngre, hade reagerat negativt på det hela. 

Föräldrarna berättade att syskonet helt klart hade tyckt att det varit jobbigt: jobbigt att behöva 

anpassa sig efter det sjuka barnets behov, jobbigt att deras egna matönskemål inte hade kunnat 

tillfredsställas i samma utsträckning som det sjuka barnets och jobbigt då syskonen helt enkelt 

upplevts ha haft svårt att relatera och förstå det hela. Ett av syskonen berättades ha tagit 

tydligt avstånd under tiden då det hade varit som värst, trots att syskonen vanligtvis hade haft 

en god relation, och att syskonet näst intill hade idiotförklarat den sjukdomsdrabbade med 

kommentarer som att "det är väl bara att äta?" (Förälder 1). 

 

Föräldrarna pratade kring hur lätt det är att slukas upp av ett sjukdomsdrabbat barn och alla 

dess behov, men att de ändå försökte hålla koll på syskonet samtidigt. Att det på det sättet är 

en väldigt orättvis och egoistisk sjukdom. En annan förälder beskrev hur ett syskon 

uttryckligen sagt att denne velat följa med på intervjun för studien för att berätta hur jobbigt 

det var. Men även om syskonen hade tyckt att det varit jobbigt, ville föräldrarna vidhålla att 

det funnits ett stort värde i syskonrelationerna: att syskonen hade kunnat bråka med varandra 

på ett sätt som kanske endast syskon kan. 

 

  [Syskonet] bara: "jag vill spela fotboll, jag kan inte göra det. Kan inte du bara 

 skärpa dig". Och då har [det sjukdomsdrabbade barnet] sagt: "men vadå, du har ju 
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 inte hela huvudet fullt av tankar i alla fall. Du kan ju åtminstone tänka". Ja, så dom 

 har ju bråkat. På ett sätt har det varit tur [skratt] att dom haft varandra och olika 

 sorter: den ena mer psykiskt och den andra fysiskt. För dom kan ju liksom [boxar i 

 luften] trycka till varandra. "Kan du skärpa dig då!", "Du kan fan inte klaga!", 

 liksom. Men... jag vet att [syskonet] tycker det varit jättejobbigt (Förälder 2). 

 

 

Påverkan på rutiner 

Fyrkantighet och ett mycket inrutat program kring maten var något som samtliga föräldrar 

talade om. Det hade också blivit ännu viktigare att äta på fasta tider och tillsammans, på ett 

sätt som de annars kanske inte hade gjort. Någon förälder berättade att de alltid hade ätit 

regelbundet och efter något form av matschema hemma, men att flexibiliteten för undantag 

gällande måltider och val av mat så gott som hade försvunnit. Det blev tvunget att hela tiden 

tänka på vad barnet med ätstörningar kunde tänkas få i sig och sedan rätta sig efter det. En 

förälder berättade hur familjen, under en semester, hade fått sätta sig ner och ha ett faktiskt 

familjeråd för att försöka komma överens om vilka restauranger som de alla kunde vara eniga 

om. Avsatt mängd tid för själva måltiderna hade också ändrats i och med att fokus numera låg 

så hårt på intagen energimängd, oavsett hur lång tid det krävdes. En förälder berättade hur en 

smörgås hade kunnat ta nästan två timmar att få i sig, men att det där som förälder hade gällt 

att inte ge upp. Under de första veckorna av behandlingsperioden fick barnet inte gå i skolan, 

utan istället vara hemma med en förälder. Även efter att barnet återvänt till skolan kunde 

föräldrarna fortsätta med att äta luncher tillsammans med sina barn: antingen på plats i skolan 

eller genom att barnet hämtades under lunchrasten för ätande på annan plats. 

 

 Under sjukdomstiden var ju allt fokus på att göra allt man kunde. En tid åkte jag 

 från jobbet på luncherna, hämtade dottern på skolan och var till nån 

 lunchrestaurang och åt lunch tillsammans. Försökte servera mat som hon kunde 

 tänkas äta av (Förälder 5). 

 

 

Sociala begränsningar 

På grund av behandlingsmetoderna kring barnets ätstörning, såsom exempelvis vikten av att 

äta på fasta klockslag, upplevde föräldrar att familjen blev begränsad när det kom till sociala 

sammanhang. De kunde inte längre äta bufféer såsom påskbord eller julbord och de kunde 
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inte åka hem till folk hur som helst ifall det sammanföll med måltider, eftersom barnet inte 

ville äta vad som helst. Hela vardagen var tvunget att bli planerad utifrån matintagen och i 

stor utsträckning hade de löst dilemmat genom att helt enkelt undvika sådana situationer. 

 

 Vi har ju blivit ganska isolerade. Så det har förändrats, tycker jag. Det har varit 

 svårt att säga: "oj, nu är vi på resande fot, så att nu får du äta en glass till 

 mellanmål". Det går ju inte. Så vi har ju inte varit så.. mobila. Och inte heller 

 kunnat umgåtts med vänner. Eller släkt (Förälder 2). 

 

 

Jobb 

På frågor gällande hur situationen hemma påverkat föräldrarnas jobb, nämndes det omlagda 

scheman, sjukskrivning vissa perioder, möjligheter att jobba hemifrån, egna företag och 

överseende chefer som tillät att föräldern kunde behöva lämna jobbet med kort varsel om 

någonting skulle hända. Ingen talade om någon betydande påverkan på jobbsituationen. 

 

 

Relationen mellan barnet och föräldern 

En av föräldrarna jämförde sjukdomstiden med "en jobbig tonårsperiod" (Förälder 4), men att 

det skett en förändring till det bättre gällande deras samtal kring välmående och känsliga 

frågor. En av föräldrarna, som var pappa till det sjukdomsdrabbade barnet, beskrev hur han 

uppfattat från föräldragrupper att många pappor upplevde det som svårt att prata med sitt barn, 

i synnerhet om barnet var en dotter. Detta föreföll för honom som väldigt synd, men han 

kunde själv inte relatera till detta då han själv aldrig hade haft de problemen gällande sin 

dotter. Övriga föräldrar talade om mycket goda och starka relationer till sina barn. De beskrev 

öppna samtalsklimat där det kunde ställas frågor som vanligtvis inte brukade ställas så ofta. 

Två föräldrar nämner att deras barn upplevts som "mammigare" under sjukdomstiden, 

speciellt i början. Två andra föräldrar, vars barn numera är friskförklarade, sa att även om 

relationen hade påverkats under själva sjukdomstiden, hade den gått tillbaka efteråt utan 

någon större förändring jämfört med innan. Två andra upplever att relationen blivit betydligt 

starkare och att de kommit närmare varandra. 
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Stöd att hantera situationen 

Nedan beskrivs olika sätt som föräldrarna upplever att de själva finner stöd för att klara av 

situationen. Någon beskrev att de egna drivkrafterna som vi har för att inte ge upp var viktiga. 

En annan lyfte hur viktigt det var att försöka leva ett så normalt liv som möjligt, att kunna 

bibehålla några former av sociala aktiviteter vid sidan om, för att hålla kvar så mycket som 

möjligt av det vanliga livet och få lite distans till sjukdomen. Att det inrutade schemat 

påverkade mer än vad man kanske trodde. 

 

Partner 

Olika föräldrar beskrev olika sätt som de upplevde att de fick stöttning från sina partners. 

Genomgående var ändå vikten av samtalet; att de pratade med varandra för att strukturera 

vardagen, komma igenom det tillsammans och hjälpa varandra att förstå. Det sistnämnda 

gällde i synnerhet i de fall där den ena partnern satt på mer information, eller rent av egna 

erfarenheter sedan tidigare, om sjukdomen. Att avlasta varandra, ta olika roller inom familjen 

och turas om att ta striderna olika dagar beskrevs av flera föräldrar. 

 

 Det har varit väldigt mycket. Man har fått hjälpts åt och dra lasset, för man orkar 

 inte hela tiden själv, utan man får ta diskussionerna varannan dag ungefär. Ungefär 

 såhär: "nej, nu får du tjafsa idag, så får... ja..". Så att man får dra lite olika, ta lite 

 olika roller (Förälder 1). 

 

På punkten om huruvida deras relation hade förändrats sedan sjukdomens intåg rådde det 

delade meningar. Majoriteten av föräldrarna uppgav att även om vissa rutiner hemma hade 

ändrats och att stor del av det de pratade om gällde sjukdomen, var deras relation sinsemellan 

inte märkbart förändrad. Ett par av föräldrarna berättade dock att deras relation till partnern 

hade påverkats och rent av försämrats av allt som hänt. Att logistiken kring situationen fått ett 

väldigt stort fokus, men att i takt med tillfrisknandet skulle deras relation återgå till det 

normala. 

 

 Jag tror att våran relation har försämrats dramatiskt, tror jag. Det är ju som att ha 

 ett spädbarn, liksom, som ska äta var tredje timme. Så att det har varit mycket 

 logistik, så att det korta svaret är nog att det har blivit sämre (Förälder 2). 

 

 



 21 

Skola 

Med obligatorisk skolgång på heltid i Sverige, spenderar barn en stor del av sin tid i skolan, 

under uppsyn av andra vuxna än föräldrarna själva. Något som nämndes i varje intervju var 

positiva ord om skolan, hur lärare och annan personal hade stöttat och hjälpt till så bra. De 

uppgav att skolan hade hjälpt till och stöttat barnet under skoltid, hållit koll på barnet omkring 

lunch, uppmärksammat huruvida barnet åt eller inte åt samt fått hjälp och stöd från 

skolsköterskan. Vid flera av fallen var skolsköterskan en av huvudpersonerna i upptäckandet 

av barnets ätstörningar. Skolbespisningen berättas till och med ha tagit emot specifika 

matönskemål från barnet ett par veckor i förväg, varpå barnet varje lunch fick gå till köket och 

hämta en färdiggjord tallrik till sig -för att undvika momentet att själv behöva lägga upp en 

viss mängd mat. 

  

 Jag och min dotter hade en deal; hon skulle äta varje lunch i skolan, annars skulle 

 jag komma dit och äta med henne. Jag hade mycket god kontakt med min dotters 

 mentor och skolsköterska. Ett år efter min dotters insjuknande ringde hennes mentor 

 till mig och talade om att dottern inte hade ätit. Jag hade löfte av min chef att genast 

 få åka till min dotters skola – och det gjorde jag. Jag låg inte högst på ”bästa-

 mamman-listan” då! (Förälder 6) 

 

 

Vården och Föräldragrupp 

När det kom till frågorna gällande vårdens insatser och stöd i och med barnets ätstörningar var 

föräldrarna generellt mycket positiva. Ätstörningsenheten på det sjukhus där barnen fick sin 

vård hyllades med stora ord gällande kunskapsnivå, den framarbetade "verktygslådan", det 

professionella bemötandet och den underbara personalen. Föräldrar uttryckte hur bra det hade 

känts, och fortfarande kändes, att ha någon utomstående, någon som hjälpt till att styra upp, 

att bli stöttad i att inte ge upp utan att hålla ut när det kändes jobbigt. Ett par av föräldrarna 

menade att de hade svårt att ens kunna tänka sig hur de skulle ha kunnat klarat av allt på egen 

hand och sa att utan enhetens hjälp hade alltihop åkt "rakt ner i diket totalt" (Förälder 2). På 

ätstörningsenheten kunde de bland annat ta upp och komma till insikt om saker som hemma 

hade varit en stor konfliktyta. Det enda negativa som togs upp var tveksamheter kring hur 

ätstörningsenheten hade prioriterat gällande behandlingen och där föräldern upplevde det som 

att de fått "tjata" sig till samtalshjälp. 
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 Efter mycket tjat från vår sida fick vi äntligen till att hon skulle få samtalshjälp. 

 Insatserna gick ju i första hand ut på att stoppa viktminskningen och gå upp i vikt 

 och det lyckades de ju göra bra. Men det psykiska tillståndet tyckte jag inte vi fick 

 nån automatisk hjälp med, förutom flera mediciner. Vilket jag i efterhand är lite 

 skeptisk mot, att det sattes in så mycket. Men när det till slut blev av [samtalshjälp], 

 vände det hela och utvecklade positivt. Annars vet jag inte hur det hade gått. 

 (Förälder 5) 

 

Genom ätstörningsenheten hade föräldrarna erbjudits att gå i föräldragrupp. Någon förälder 

nämnde den i förbifarten, men tyckte inte något speciellt om den. En annan förälder berättade 

att dennes partner hade gått på träffarna, men sa sig själv ha medvetet avstått på grund av 

egen historik med ätstörningar under sina yngre år. Föräldern tyckte att det gavs för mycket 

information under föräldragruppträffarna, men uttryckte samtidigt en önskan om ett forum, en 

grupp, för just föräldrar som själva har haft ätstörningar. En grupp som inte matades med 

information kring självande ätstörningen och beteenden, utan en grupp som riktade in sig mer 

på att bolla med varandra och kring agerande. Men den starkaste åsikten från föräldrarna var 

ändå att föräldragruppen varit bra och givande och att det till och med gärna hade fått varit 

flera träffar. 

 

 

Eget form av samtalsstöd 

Ett genomgående drag hos föräldrarna tycktes vara att, oavsett hur påverkade eller hur dåligt 

de mådde av situationen, lägga sina egna känslor åt sidan för att helt och hållet prioritera och 

endast fokusera på det sjuka barnet och se till dennes behov. Bortsett från deltagande i 

föräldragruppen via ätstörningsenheten uppgav inte en enda att de själva hade använt sig av 

professionell hjälp såsom kurator, terapeut eller psykolog, även om ett par påpekar att det nog 

hade varit bra. 

 

 [lång paus] Nej, men det är väl det som jag kan, med facit i hand... det är väl det 

 som vi har varit sämst på. Min dotter har påpekat det flera gånger: "Ni måste ju gå 

 och ta hjälp! Ni måste ju PRATA med någon!", liksom [skratt]. Och det hade varit 

 bra, tror jag, att haft mer samtalsstöd (Förälder 2). 
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Positiva aspekter 

På frågan om föräldrarna kunde se någonting positivt med alltihopa, svarade alla jakande 

utom en förälder. Trots detta nämnde samtliga, vid minst ett tillfälle under intervjuernas gång, 

någon positiv aspekt av situationen. Det fanns en enighet om att de helst hade föredragit att ha 

sluppit alltihopa, men att de både som individer och som familj hade upplevt mycket 

tillsammans, mycket känslor, och genom det kommit närmare varandra. Det talades om ett 

ännu öppnare samtalsklimat, om mod att vidröra svåra och känsliga ämnen och förmågan att 

ibland även skratta igenom svåra saker. 

 

 Ja, absolut. Jag tror att den här sjukdomen har också fört oss närmare som familj 

 och man blir väldigt direkt med frågor om [skratt] avföring och menstruation, hur 

 man ser på sig själv, i samhället och hur man upplever sin situationen, också mot 

 föräldrar och syskon. Man kan ju tycka att det är lite tragiskt att genom en sån 

 sjukdom ska komma varandra närmare.. men jag tror att vi kommer gå stärkta ur 

 det här (Förälder 3). 

 

 

DISKUSSION 

Föräldrarna beskrev svårigheter som medföljt sjukdomen såsom den upplevda maktlösheten i 

och med att stå bredvid och se på, negativa aspekter från omgivningen, svårigheten att 

övervaka och hindra det sjukdomsdrabbade barnet från saker den vill göra samt att det är svårt 

att inte ta det som något personligt när ens barn fått en ätstörning. Det berättades om hur 

föräldrarna upplever att de utvecklats på grund av sjukdomen. Föräldrarna talade om hur de 

hade upplevt att syskon till det sjukdomsdrabbade barnet hade reagerat, hur sjukdomens intåg 

hade påverkat rutiner och familjen hade blivit socialt begränsade. Föräldrarna upplevde att de 

hade fått stöd att hantera situationen genom sin partner, från barnets skola och skolsköterska, 

från vården och föräldragrupper. Trots att det beskrevs många negativa och krävande faktorer, 

upplevde föräldrarna ändå att det fanns positiva aspekter såsom ett öppnare samtalsklimat och 

att familjen hade kommit närmare varandra. 

 

Resultatdiskussion 

Omvårdnadsteoretikern Carnevali (1996) talar om att en och samma situation kan uppfattas 

och ha helt olika betydelser för olika personer, att dessa personer därför också kan reagera på 
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olika sätt och att en individs självförväntningar kan krocka med de förväntningar som 

omgivningen har. Detta visas väldigt tydligt i studiens resultat, både genom en jämförelse 

med föräldrar och det sjukdomsdrabbade barnet, men  ännu tydligare om man lyfter det som 

föräldrarna beskriver gällande den sjukdomsdrabbades syskon. Utefter vad föräldrarna 

berättade, kunde en del syskon verkligen inte förstå situationen och något syskon reagerade 

som att den sjukdomsdrabbade var en orimligt agerande idiot. Syskonet beskrevs av föräldern 

tycka att: "men det är ju bara att äta", vilket är ett tydligt exempel. För syskonet var det alltså 

väldigt svårt att förstå hur en sådan sak som att äta kunde vara så jobbig och problematisk. 

För syskonet var det inte någon stor sak att kräva, utan en mer självklarhet, att äta. Den 

sjukdomsdrabbade och dennes syskon befann sig alltså i samma situation men såg den utifrån 

helt olika vinklar som krockade rejält. De fokuserade på olika saker, de värderade olika 

faktorer och reagerade på olika sätt. Som hälso- och sjukvårdspersonal är detta väldigt viktigt 

att ta i beaktande. En sjukdomsdrabbads anhöriga är viktiga för behandlingens utveckling och 

det är därför av största vikt att tänka på att de anhöriga kanske inte ser situationen på samma 

sätt som den sjukdomsdrabbade, samt att de anhöriga sinsemellan också kan skilja sig i sin 

uppfattning, upplevelse och sina reaktioner. 

 

Gilbert et al. (2000) beskrev hur ätstörningar kan näst intill förstöra relationer och splittra en 

familj, samt hur föräldrar kan få svårt att lita på det sjukdomsdrabbade barnet. Föräldrarna i 

denna studie lyfte faktorer som utmanade relationerna och på olika sätt förändrade dessa, men 

samtliga var överens om att inga relationer hade förstörts på grund av ätstörningarna. En stark 

koppling sågs också mellan barnets tillfrisknande och ett återgående till relationen så som den 

varit innan ätstörningen. Ibland kunde relationen till och med upplevas bättre och starkare 

efteråt. 

 

För att orka med situationen med sjukhusvistelser, ändrade rutiner hemma gällande mat, att 

orka ha en övervakarroll och hela tiden vara ett stöd för barnet sa Beale et al. (2006) att 

familjen kunde distansera och isolera sig från omvärlden. Dels för att energin gick åt till livet 

hemma, men föräldrarna tyckte sig även uppfatta negativa reaktioner från omvärlden och att 

personer kunde agera obekvämt omkring familjen på grund av barnet med ätstörningar. I 

denna studie talades det om just detta, om hur familjen ofta stannade hemma då de inte ville 

vara till besvär för vänner och bekanta eller för att de inte visste hur måltiderna skulle 

organiseras om de åkte iväg på någonting. Något som skiljer sig är dock att majoriteten av 

föräldrarna i den här studien upplevde positiva reaktioner från släkt och vänner. Utanför 
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familj och vänner kunde det dock träda fram reaktioner som om ämnet psykiska sjukdomar 

varit någonting tabubelagt, i synnerhet från "den äldre generationen" (Förälder 2).  

 

Utöver matrutinerna, den förlorade flexibiliteten och om begränsning gällande socialt 

umgänge där det skulle förekomma mat talade Dean et al. (2015) om att ätstörningen kan 

påverka familjens ekonomi negativt. Ingen av föräldrarna i denna studie uppgav dock någon 

ekonomisk påverkan alls och även om sjukdomen hade inneburit visst omläggande av 

jobbuppgifter, vård av sjukt barn-dagar, sjukskrivning och lite anpassning, ville ingen tillstå 

att det skapat några problem jobbmässigt. 

 

Enligt Dean et al. (2015) kan föräldrar ofta känna en stark känsla av skuld när deras barn får 

en ätstörning. Halse & Honey (2006) menade att föräldrar aktivt försöker låta bli att inte tänka 

på detta, att inte beröra ämnet i huvudet och istället fokusera på positiva saker. Flera av 

föräldrarna i denna studie nämnde detta, att de tog insjuknandet som något personligt, 

upplevde det som eget misslyckande och kände skuldkänslor, men det var få som var öppna 

för att utveckla det i någon stor utsträckning. Antagligen för att ämnet är av en sådan känslig 

art och på grund av det som Halse & Honey (2006) skrev: att föräldrarna helst undvek ämnet.  

 

Enligt Dimitropoulos m.fl. (2009) kan det vara motiverande för det sjukdomsdrabbade barnet 

att vilja göra förändringar om eventuella syskon involveras i behandlingen. Detta för att 

relationen till ett syskon kan vara mindre sårbar än den till föräldrar. Samtliga av föräldrarna 

beskrev hur de var noggranna med att prata med syskonet, att berätta hur saker och ting låg 

till, varför vissa saker var tvunget att vara på ett visst sätt och så vidare. Dock var det endast 

ett syskon som det berättades om som hade fått följt med till sjukhuset, som hade fått träffat 

personalen och som hade fått tagit del av det som hände. Syskonet hade själv velat följa med, 

men detta skedde efter ett erbjudande från föräldrarna. Om fler av de andra syskonen hade fått 

samma möjlighet, hade de kanske också önskat att ha fått följt med och på så sätt blivit mer 

delaktig i behandlingen av den sjuka familjemedlemmen. 

 

En av fäderna i studien beskrev hur han hade uppfattat det från andra pappor att många 

tycktes ha svårt att prata med sina barn om ätstörningarna om barnen i fråga var döttrar. Delar 

av denna uppfattning stöds i en artikel av Horesh et al. (2013) som handlar om just fäders och 

döttrars relationer kopplat till ätstörningar. Artikelförfattarna ville hårdra och dela upp 

fadersbeteenden i två olika profiler där den enda var av det överbeskyddande och undvikande 
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slaget, medan den andra beskrevs som omtänksam och välvillig. Huruvida det stämmer eller 

inte är svårt att säga, men onekligen finns det faktorer att undersöka närmare och potentiellt 

jobba på. En pappa i studien tyckte att det skulle vara bra med mer föräldragruppsträffar, 

något som författaren instämmer med. 

 

Dancyger et al. (2005) jämför i sin artikel hur mammor, pappor och deras barn uppfattar 

miljön hemma i och med sjukdomen. Enligt deras resultat ger mödrarna en mycket "rosigare" 

bild medan både fäderna och barnen ger en betydligt mer dysfunktionell bild, men författarna 

kan inte finna någon förklaring till hur detta kommer sig. I denna studie förekom ett 

föräldrapar från samma familj men ingen märkbar skillnad kunde uppfattas i deras berättelser. 

Tvärtom gav de väldigt syncade och samstämmiga berättelser gällande situationen som 

berörde barnet och ätstörningen. Dock kan inga slutsatser dras av detta, eftersom ett par är 

alldeles för lite och för att inga barn deltog i denna studie, men ämnet är av intressant karaktär 

och bör lyftas vidare. 

 

I egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal besitter man nog stor möjlighet att hjälpa 

föräldrarna och syskonen till att i sin tur hjälpa det sjuka barnet. Att verkligen informera om 

vikten av samtalet, om utbytet som kan fås av andra föräldrar i grupperna, att uppmuntra 

föräldrar med flera barn att involvera syskon i barnets behandling och att finnas tillgängliga. 

Då en förälder i studien upplevde att barnets behandling kommit i en konstig ordning, och att 

de näst intill fått tjata sig till samtalsstöd, kunde det där kanske ha uppmuntrats till ett sittande 

samtal där föräldern verkligen fått uttrycka sina tankar och önskningar. Bortsett från det, 

verkar föräldrarna vara mycket nöjda med hjälpen de fått via vården. Mycket, mycket nöjda. 

Vilket bara kan ses som föredömligt och en morot till att fortsätta jobba på att bli ännu bättre.  

 

 

Metoddiskussion 

Det var föräldrars känslor och upplevelser som stod i fokus för denna studie, vilket är faktorer 

som kan te sig något svåra att mäta kvantitativt och som gynnas av den frihet som öppna 

intervjuer ger, där föräldern själv kan välja vad och hur mycket den vill svara. Därför ansågs 

valet att använda sig av en kvalitativ metod som den mest lämpliga för studiens syfte (Polit & 

Beck, 2010). 
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Sex olika föräldrar intervjuades till studien: tre personer muntligt, de andra tre via en enkät. 

Tydligt var att föräldrarnas svar på de muntliga intervjuerna var avsevärt mycket längre och 

utförligare än svaren på enkäten. Detta sågs som en styrka för de muntliga intervjuerna och 

svaghet för enkäterna, då föräldern kunde ge sina svar mer omedelbart och impulsivt än när 

det gavs i skrift. Ytterligare gynnades flödet av att intervjun spelades in, då ingen tid eller 

uppmärksamhet förspilldes på att föra noggranna anteckningar. Intervjuaren hade även en 

möjlighet att ställa eventuella följdfrågor, något som inte var genomförbart för enkäten. 

 

Fyra personer hade förmedlats via ätstörningsenheten på ett sjukhus i mellansverige, medan 

de resterande två personerna hade valt att delta via privata kontakter. Att personerna kom via 

två olika kontaktvägar sågs som en styrka och att det kunde ge resultatet en högre trovärdighet. 

Dock hade det varit gynnsamt med fler deltagare, om tid och möjlighet hade tillåtit. I detta fall 

ansågs sex personer som rimligt, då risken funnits att värdefullt material valts bort på grund 

av tidsbrist om fler deltagare antagits. Samt att det stundvis fanns vissa problem med att finna 

gemensam tid för muntlig intervju på grund av fullbokade scheman och att få tillbaka 

enkätsvaren.  

 

Intervjuguiden innehöll 24 intervjufrågor och det var samma frågor för både muntliga 

intervjuer som enkät, vilket ökar studiens tillförlitlighet. Frågornas karaktär gav deltagarna 

möjlighet att reflektera och svara öppet. 

 

Författaren var noggrann med att informera föräldrarna om deras rättigheter samt att deras 

personliga uppgifter hanterades under sekretess och att all information skulle avidentifieras i 

den färdiga rapporten. Samtliga intervjuer ägde rum enskilt och i separata grupprum på ett 

sjukhus, något som säkerställde deltagarnas integritet. 

 

Författarens förförståelse var relativt god på en övergripande nivå, då denne själv har 

erfarenheter av sjukdomen på ett privat plan samt har läst litteratur inom ämnet. Att detta på 

något sätt kan ha färgat studien någonstans under tidens gång är såklart en risk, men ingenting 

som författaren medvetet låtit ske. Det faktum att studien haft endast en författaren kan både 

ses som en styrka samt svaghet. Risken att all information inte delas med samtliga författare 

och att någon inte får helheten finns inte då det endast finns en författare, vilket ökar 

analysens giltighet. En svaghet är dock att möjligheten att bolla och se saker från olika vinklar 

begränsas med en författare. 
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Föräldrarna som deltog visade generellt ett stort engagemang i sina svar. Dock kan en hypotes 

vara att det endast är engagerade föräldrar som ställer upp på en studie som denna och att det 

därför starkt påverkar studiens överförbarhet. 

 

Som visat ovan har denna studie vissa begränsningar som gör att trovärdigheten sjunker 

(Graneheim & Lundman, 2012). Dock är författaren medveten om detta, vilket ökar 

trovärdigheten något (Polit & Beck, 2010). Författaren är av åsikten att mer forskning behövs 

inom området, i större skala och gärna genom antingen intervjuer eller enkäter, för att öka 

studiens giltighet. 

 

 

Slutsats 

Några generella slutsatser kan inte dras utifrån den här studien då den utfördes med så få 

deltagare samt hade vissa begränsningar i utförandet. Resultatet visar dock ändå att 

ätstörningar har en tendens att påverka sin omgivning mycket starkt. Föräldrarna beskriver en 

tillvaro som kan vara väldigt jobbigt, emotionellt krävande, tålamodsprövande och ibland rent 

skrämmande. Föräldrarna är till majoritet mycket nöjda med hjälpen och stödet som vården 

ger, både till den sjukdomsdrabbade samt till de som föräldrar. Hälso- och sjukvårdspersonal 

bör fortsätta på den banan och se till både den sjukdomsdrabbade och de anhöriga som en 

helhet. Och trots alla negativa faktorer omkring sjukdomen, kan föräldrarna se något positivt: 

upplevelsen av att familjen kommit varandra närmare, fått ett öppnare samtalsklimat och 

blivit mer sammansvetsade.
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

En studie om föräldrars upplevelser och känslor kring att vara förälder till ett barn med 

ätstörningar  

 

 

Mitt namn är Maria Hammar och jag läser sista året på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Som avslutande examensarbete ska jag göra en intervjustudie med syfte att 

undersöka upplevelser och känslor i egenskap av att vara förälder/vårdnadshavare till ett barn 

med ätstörning.  Detta för att det är en sjukdom som ofta påverkar och engagerar hela familjen 

i högsta grad och där anhöriga är en mycket viktig del i patientens tillfrisknande. 

 

 

Deltagande i studien skulle innebära en överenskommen tid och plats för en intervju som 

beräknas ta omkring 30-45 minuter. Intervjuerna spelas vid tillfället in, men kommer att 

raderas så snart uppsatsen är färdig. All information behandlas konfidentiellt och 

avidentifieras. Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Efter att uppsatsen 

godkänts kommer den att vara tillgänglig via universitetets hemsida.  

 

Om du vill delta i studien, lämnar du namn och kontaktuppgifter till den som gav dig detta 

informationsblad, så kontaktar jag dig för att bestämma tid och plats för intervju. Vid 

eventuella frågor, tveka inte att kontakta mig via angiven e-mail nedan.  

 

Din berättelse är unik och högst värdefull och jag är mycket tacksam för din medverkan! 

 

 

Maria Hammar 

[e-mailadress] 

 

 

Handledare: 

Mia Björkman 

Biträdande avdelningschef 

Psykiatriavdelning 2 

Akademiska Sjukhuset 

[e-mailadress] 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Din berättelse 

1. Berätta hur det började, för dig och din familj, när ditt barn insjuknade. 

2. Kan du berätta om ert första samtal som du och ditt barn hade gällande ätstörningen? 

Beskriv hur du kände/upplevde det. 

 - Vem tog initiativet till samtalet? Hur kändes det? 

3. Vilken var din första känsla som du fick när insåg/fick veta om ditt barns ätstörning? 

 - Vad känner du idag? 

4. Kan du ge ett exempel på en speciell händelse som påverkat dig extra mycket? 

 

Familjesituation 

5. Berätta hur relationen ser ut mellan dig och ditt barn. 

6. Har ditt barns och din relation förändrats i och med ätstörningen? 

 Om ja: 

 - Hur upplevde du relationen innan ätstörningen? 

 - Hur upplever du den nu? 

 - Vilka tankar och känslor träder fram kring detta? 

7. Hur har du och din partner samtalat kring ert barns ätstörning? Hur har er relation påverkats 

under resan? 

8. Hur har eventuella syskon hanterat ätstörningen? 

9. Hur har du och barnets syskon samtalat gällande ätstörningen? 

10. Beskriv hur ditt barns ätstörning påverkat rutiner hemma. (Matrutiner, ditt/era jobb etc) 

 

Känsloyttringar 

11. Beskriv dina tankar och känslor kring att vara förälder till ett barn med ätstörning. 

12. Beskriv en händelse som du upplevt varit extra svår. 

13. Hur har du upplevt det att vara stöd för ditt barn under den här tiden? 

14. Vad har varit svårast att uthärda under perioden som ditt barn varit sjukt? 

15. Vad har varit av betydelse för att kunna hantera de jobbiga känslorna under perioden? 

16. Har denna upplevelse lärt dig något/givit dig några nya insikter? 

17. Hur har du fått stöttning att hantera situationen? 

18. Har något positivt kommit från detta? 
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Omgivningen 

19. Hur har du upplevt reaktioner utifrån? (Anhöriga, skolpersonal, släkten, partner) 

 

Vården 

20. Vad har ni för upplevelser av vårdens insatser? 

21. Har din upplevelse av ditt barns ätstörning förändrats efter att ni kom i kontakt med 

vården? 

 

Avslutning 

22. Hur upplever du situationen idag? 

23. Hur ser du på framtiden? Beskriv eventuella rädslor.  

24. Är det något mer du vill berätta? 

 

 


