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Abstrakt 
Bakgrund: Incidensen vid anorexia nervosa (AN) är uppskattningsvis åtta fall per 

hundratusen invånare och år. Flickor är det kön som är kraftigt överrepresenterade 

vid AN, då det är tio gånger vanligare hos flickor jämfört med pojkar. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av att ha barn med 

anorexia nervosa och hur sjuksköterskan kunde stödja föräldrarna utifrån 

föräldrarnas perspektiv.  

Metod: Studien var en litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar, varav 

13 kvalitativa studier, en kvantitativ studie samt en mixad metod studie. 

Resultat: Föräldrarna upplevde en emotionell känsla av skuld och skam, oro och 

ångest, frustration och maktlöshet. Föräldrar upplevde även social isolering samt att 

föräldrarollen blev påverkad till stor del negativt. I kontakt med hälso- och 

sjukvården upplevde föräldrar en negativitet, då de inte blev tagna på allvar samt att 

deras oro förminskades. Föräldrarna önskade mer tydlig information, samtalsstöd, 

att de blev sedda som individer, en tydlig struktur i kontakten med hälso- och 

sjukvården och att hälso- och sjukvårdspersonal hade ett professionellt 

förhållningssätt.   

Slutsats: När ett barn drabbas av AN påverkar sjukdomen i stor grad hela familjen, 

föräldrar upplever en stor emotionell påverkan samt förändring i relationer utanför 

familjen. Föräldrar upplever ett stort lidande och de är i behov av ett adekvat stöd 

från exempelvis sjuksköterskan. AN är en livshotande sjukdom och föräldrar är 

oroliga över prognos och medicinska komplikationer, sjuksköterskan bör därmed 

erbjuda korrekt och tydlig information om sjukdomen och dess behandling. 

 

Nyckelord: Anorexia nervosa, barn, föräldrar, litteraturöversikt, omvårdnad, 

upplevelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
Background: The incidence of anorexia nervosa (AN) is approximately eight 

cases per hundred thousand inhabitants and years. Female gender is heavily over-

represented at AN, as it is ten times more common in girls compared to boys. 

Aim: The aim of the study was to describe the parents’ experience of having 

children with anorexia nervosa and how the nurse could support the parents based 

on the parents’ perspective.  

Method: The study was a literature review based on 15 articles, of which 13 was 

qualitative studies, one quantitative study and one was a mixed method study. 

Result: The parents experienced an emotional sense of guilt and shame, anxiety, 

frustration and powerlessness. Parents also experienced social isolation and that the 

parental role is largely affected negatively. In contact with the health care system 

parents experienced a negativity, since they were not taken seriously and that their 

concerns were reduced. The parents wanted more clear information, call support, 

that they were seen as individuals, a clear structure in the contact with the health 

care system and that healthcare professionals had a professional approach. 

Conclusion: When a child is afflicted with AN, the disease largely affects the 

whole family, parents experience a great emotional impact and change in 

relationships outside the family. Parents experience great suffering and they are in 

need of adequate support from, for example, the nurse. AN is a life-threatening 

illness and parents are worried about prognosis and medical complications, thus the 

nurse should provide accurate and clear information about the disease and its 

treatment. 

 

Keywords: Anorexia nervosa, children, experience, literature review, nursing, 

parents 
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Inledning 
Författarna till denna litteraturöversikt har valt att belysa föräldrars upplevelse av 

att ha barn med anorexia nervosa. Utifrån egen erfarenhet har det uppmärksammats 

inom slutenvården, psykiatrisk- samt somatisk vård, att föräldrar kan vara 

medberoende i det egna barnets sjukdom, vilket kan resultera i vidmakthållande av 

ätstörningsbeteendet. Genom att belysa föräldrars upplevelse av att ha barn med 

anorexia nervosa kan sjuksköterskan erbjuda ett effektivt stöd till föräldrarna, vilket 

kan underlätta vårdprocessen hos den enskilda individen. 

 

Bakgrund 
Ätstörning 
Ätstörningar delas in i anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), 

hetsätningsstörning (HS) och andra specificerade ätstörningar (ätstörning UNS) 

(Birgegård, Norring & Norring, 2017). Incidensen vid AN är uppskattningsvis åtta 

fall per hundratusen invånare och år, BN är incidensen tolv fall per hundra tusen. 

Hetsätningsstörning uppskattas prevalensen till 3,5 procent hos kvinnor och cirka 

två procent hos män och ätstörning UNS uppskattas till cirka tre procent (Wentz, 

2014). 

 

Bulimia nervosa utvecklas vanligtvis av kvinnor i åldrarna tjugo till tjugofyra år och 

karakteriseras av hetsätning följt av ett onormalt kompensatoriskt beteende, en 

tredjedel av de individet med BN har tidigare haft AN (Wentz, 2014). Personer med 

BN upplever att de tillfälligt tappar kontrollen över sitt ätande och kan inta stora 

mängder föda under kort tid. Genom exempelvis svält, kräkningar, laxering eller 

överdrivet motionerande kompenserar individen för hetsätningen. Individer med BN 

kan vara normalviktiga eller överviktiga, dock kan kompensering genom laxering 

och kräkning ha allvarliga konsekvenser för den fysiska hälsan och kroppens 

saltbalans. Hetsätningsstörning liknar BN och uppfyller i stor grad samma kriterier. 

Skillnaden mellan BN och HS är det kompensatoriska beteendet där personer med 

HS inte nödvändigtvis har samma rädsla för viktuppgång som vid AN eller BN 

(Birgegård, Norring & Norring, 2017; Kotler & Walsh, 2000). Vid ätstörning UNS 

kan individerna uppvisa symptom på samtliga ovannämnda diagnoser utan att 

kvalificera för en specifik diagnos. Ätstörning UNS innefattar den största gruppen 
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av ätstörningar (Wentz, 2014). I Sverige uppskattas minst hundranittio tusen 

personer lida av någon form av ätstörning (Birgegård, Norring & Norring, 2017). 

 

Anorexia nervosa 
Flickor är det kön som är kraftigt överrepresenterade vid AN, då det är tio gånger 

vanligare hos flickor jämfört med pojkar. Vid AN har individerna en låg kroppsvikt 

vilket har skett genom självsvält och självkänslan är starkt associerad med 

kroppsform. Individer med AN har även en störd kroppsuppfattning och en stark 

rädsla för att gå upp i vikt trots den låga kroppsvikten (Wentz, 2014). AN har den 

högsta dödligheten jämfört med andra psykiatriska störningar och många av 

dödsfallen är på grund av de medicinska komplikationerna som uppstår. Dessa är 

bland annat benskörhet, hematologiska avvikelser, negativa effekter på centrala 

nervsystemet, dysfagi, påverkan av hjärtats funktion samt hormonella förändringar. 

De flesta medicinska komplikationerna av AN är behandlingsbara och reversibla 

med medicinsk vård (Brown & Mehler, 2015). 

 

Individer med AN har ofta en mycket dålig sjukdomsinsikt och samsjuklighet med 

exempelvis depression, ångest, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

personlighetsstörning, tvångstankar och missbruk ses hos en stor grupp av 

individerna. AN kan också leda till fysiskt påfrestande symptom, exempelvis 

trötthet, ledvärk, generell smärta och andfåddhet (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Vid AN kan individerna ha en hög fetthalt trots mycket lågt Body Mass Index 

(BMI), därför antas att bland annat muskelmassan kan vara extremt låg. 

Diagnoskriterier och behandlingsplan för AN bör därför ske utifrån varje enskild 

individs kroppssammansättning (Lackner et. al., 2019). 

 
Att leva med anorexia nervosa 
Individer med AN uppfattar ätstörningen inte bara som en sjukdom, utan anser att 

det ger ett psykologiskt meningsfullt beteende. Det anorektiska beteendet är dock 

inte självvalt och kan därmed inte kontrolleras frivilligt. Individer med AN uppger 

att den drivande faktorn bakom det anorektiska beteendet har etiologisk betydelse, 

vilket betyder att det anorektiska beteendet kan innebära en möjlighet för individen 
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att kunna utveckla en ny identitet i hopp om att bli en bättre människa. Individer 

med AN känner en glädje över att svälta samt att gå ner i vikt, då det anses vara en 

styrka och något individerna kan kontrollera (Nordbø, Espeset, Gulliksen, 

Skårderud & Holte, 2006). BMI och livskvalitet har visats öka efter familjeterapi, 

dock ses en minskning av självkänslan efter terapin, möjligen på grund av att en 

förbättring av ätstörningen kanske inte anses vara positiv hos den individ som lider 

av AN. Förbättring av individernas självkänsla kan ses vid efterbehandling och när 

deras BMI också har ökat. Detta tyder på att ytterligare terapibehandling skulle 

kunna vara till nytta genom behandling av AN (Adamson, Ozenc, Baillie & 

Tchanturia, 2019). Det är även känt att det finns en ökad oro i familjer där någon i 

familjen lider av AN och detta har en betydelsefull inverkan på den enskilda 

individens återhämtning. Föräldrar till barn med AN är ofta osäkra på hur de ska 

hjälpa det enskilda barnet i sin sjukdom. I dessa fall har sjuksköterskan en särskild 

viktig roll i att vägleda föräldrarna under behandlingstiden. Föräldrar har även setts 

bli allt för medberoende i barnets sjukdom och sjuksköterskan bör därmed kunna 

stödja föräldrarna till att bli mindre emotionellt överintegrerad i barnets sjukdom 

och mer stödjande (Uehara, Kawashima, Goto, Tasaki & Someya, 2001; Treasure, 

Gavan, Todd & Schmidt, 2003; Perkins, Winn, Murray, Murphy & Schmidt, 2004).  

 

Familjebaserad behandling i ett tidigt skede av sjukdomen ger en bättre prognos än 

hos de individer som inte fått en tidig familjebaserad behandling under sjukdomen. 

Vid behandling av AN är de första fyra till sexton månaderna kritiska och cirka 

trettio procent återinsjuknar i AN under denna period. Trots eftervård och 

behandling är det efter sexton månader elva procent av individerna med AN som 

återinsjuknar (Berends et al., 2016; Treasure & Russell, 2011). Familj och andra 

närstående kan ha en viktig del i att förhindra återinsjuknande hos individen med 

AN. I de fall där anhöriga fått ett tydligt stöd i hur de ska upptäcka tecken på 

återinsjuknande samt hur de ska kunna hantera detta, har det haft en positiv effekt 

hos individen med AN. En negativ effekt och ökad risk för återinsjuknande har setts 

där anhöriga varit väldigt känslomässigt involverade och inte fått ett tydligt stöd och 

riktlinjer från hälso- och sjukvården i hur de ska hantera individens behov vid tecken 

på återinsjuknande (Berends et al., 2018). Enligt Eisler, Simic, Russell och Dare 

(2007) har individer med AN visat på svårare och sämre återhämtning när de har en 
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moder i familjen som riktar mycket kritik runt individen med AN samt den erbjudna 

behandlingen. Individer med AN vilka är uppväxta i en dysfunktionell familj där 

känslor inte kan hanteras adekvat och istället uttrycks med kritik, har uppvisat en 

lägre kroppsvikt vid påbörjad behandling jämfört med individer med AN vilka 

kommer från en bättre funktionell familj. Dock har ingen skillnad setts i 

tillfrisknandet och uppföljning efter behandling jämfört med de individer med AN 

vilket kommer från en funktionell familj (a.a.). Separat familjeterapi, där individen 

med AN och dess anhörig har fått både separat och gemensam terapi, har visat en 

effektivare stegring i individens viktuppgång jämfört med en grupp vilka bara 

erhållit gemensam terapi. Oavsett vilket form av familjeterapi som används har detta 

dock en positiv roll i tillfrisknandet hos individer med AN utifrån ett långsiktigt 

perspektiv (Eisler, Simic, Russell & Dare, 2007). 

 
Sjuksköterskans ansvar 
Den legitimerade sjuksköterskan har ansvaret för omvårdnadsarbetet hos den 

enskilda individen. Sjuksköterskan ska kunna, i teamsamverkan samt i ett etablerat 

partnerskap med den enskilda individen samt med närstående, ansvara för 

diagnostik, bedömning, planering samt genomföra och utvärdera omvårdnaden. Ett 

helhetsperspektiv på den enskilda individens situation omfattar sjuksköterskans 

kompetens där ätande och nutrition inkluderas. Den legitimerade sjuksköterskan har 

även ett ansvar för att konsultera andra medarbetare i vårdteamet vid behov av 

kompletterande kompetens, exempelvis när det gäller nutrition. Sjuksköterskan ska 

i partnerskap med närstående kunna bedöma den enskilda individens behov genom 

bland annat de personliga upplevelserna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Utifrån International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra onödigt 

lidande. Omvårdnaden ska även vara av god kvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 

 

Referensram 

Den caritativa omvårdnadsteorin av Katie Eriksson handlar om att minska lidandet 

hos den enskilda individen och att det är en utmaning för sjuksköterskan (Eriksson, 

1994). Den caritativa omvårdnadsteorin utgår från att människan är en omätbar 
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enhet och betonar vikten av att kunskap tillägnas den enskilda individen. Att lindra 

lidande är motivet för all vård och Katie Eriksson betonar att lidandet är kärnan i 

omvårdnaden. Varje lidande är unikt och formas av den enskilda individen och 

omgivningen. Utifrån den caritativa omvårdnadsteori kan lidandet vara relaterat till 

kropp, själ och andliga dimensioner samt till livet självt. När det finns ett glapp 

mellan den enskilda individens behov, begär, kunskap, attityd och den hållning 

sjuksköterskan har till den lidande individen uppkommer ett vårdlidande. Det är ett 

av sjuksköterskans ansvar att lindra lidande, Katie Eriksson beskriver vårdandet där 

målet är att åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, andligt och kroppsligt 

välbefinnande samt att förändra eller stödja hälsoprocesser (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). 

 

Individer med AN upplever ett stort psykiskt lidande trots att de kan uppleva en 

negativ inställning gentemot behandling. Individerna upplever en stor upptagenhet 

av kroppen och matsituationerna vilket i sin tur leder till självisolering och 

ensamhet, vilket också ökar individens lidande i sjukdomen (Engström, 2018).   

 

Problemformulering 

AN är en allvarlig ätstörning, vilket innebär att individerna svälter sig själva till en 

mycket låg kroppsvikt. AN drabbar inte bara en individ, utan påverkar i stor grad 

hela familjen. Forskning har visat ett samband mellan behandling av både individen 

och dennes föräldrar och ett bättre tillfrisknande hos individerna med AN. 

Behandlingen av AN idag handlar i stor utsträckning enbart om att öka individens 

kroppsvikt och inte att se individens behov bakom sjukdomen.  

 

Om sjuksköterskan inte ser föräldrarna i omvårdnaden av deras barn med AN kan 

prognosen förvärras och ökar risken för återinsjuknande.  För att sjuksköterskor ska 

kunna ge en god specifik omvårdnad till hela familjen och lindra onödigt lidande 

hos individen med AN, behövs det en ökad kunskap om föräldrars upplevelse av att 

ha barn med AN och vilket stöd de har behov av. 



 

6 
 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av att ha barn med anorexia 

nervosa och hur sjuksköterskan kunde stödja föräldrarna utifrån föräldrarnas 

perspektiv. 

 

Föräldrar 
Föräldrar innefattar, i denna litteraturstudie, den biologiska modern, den biologiska 

fadern, fosterföräldrar och adoptivföräldrar i par eller ensamstående och de eller den 

personen vilket är vårdnadshavare till individen med anorexia nervosa. 

 

Metod 

Design 
Studien var en litteraturöversikt, vilken bygger på insamling av befintlig forskning 

för att få en uppfattning av forskningsläget och därmed ett underlag för att bedriva 

evidensbaserad omvårdnad (Friberg, 2017). 

 

Urval 
De använda databaserna var Public medline (PubMed), Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health (CINAHL) och Psychological Abstracts (PsycINFO). 

PubMed och CINAHL är lämpliga databaser då båda har ett brett utbud gällande 

tidskrifter och artiklar inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012) PsycINFO 

har ett brett utbud av forskning inom psykologi (www.apa.org). Frisökningar har 

genomförts samt manuella sökningar utifrån de funna artiklarnas nyckelord, för att 

möjliggöra ytterligare fynd till relevanta artiklar till litteraturstudiens resultat, se 

bilaga 1. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt var att de vetenskapliga artiklarna 

skulle vara peer reviewed, godkända av etiskt kommittee, vara i fulltext och ha 

föräldrars upplevelse i fokus samt vara från 2009–2019 (ett undantag gjordes för en 

artikel från 2008) och ha en hög eller medel kvalitetsnivå. De vetenskapliga 

artiklarna skulle även beskriva upplevelsen utifrån ätstörningen AN. 
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Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier för denna litteraturöversikt var artiklar skrivna på annat språk än 

svenska eller engelska samt artiklar som enbart beskrev patientens upplevelse av 

anorexia nervosa samt artiklar med låg kvalitetsnivå. Även artiklar som beskrev 

ätstörning men där AN inte förekom exkluderades.  

 

Datainsamling  
Sökorden valdes utifrån studiens syfte. De använda sökorden är parents, experience, 

anorexia nervosa, family, hospitalized, qualitative och eating disorder (bilaga 1). I 

sökmetoden användes det booleska sökordstermen AND. Den booleska 

sökordstermen användes för att avgränsa sökningen till relevant litteratur och 

därmed rikta sökningen till ett avgränsat område (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Sökningen begränsades för samtliga sökningar, till att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan åren 2009–2019 dock gjordes ett undantag för en artikel från 

2008, denna artikel hittades innan begränsningen gällande årtalet gjordes. Artiklarna 

skulle även vara Peer Reviewed. Under artikelsökningen uppkom dubbletter i de 

olika valda databaserna, vilket innebär att artikeln från den ena databasen 

exkluderades i denna litteraturstudie. 

 

Tillvägagångssätt 
Litteraturstudien genomfördes av två författare där litteraturstudien skrevs i ett 

Word dokument. Artikelsökningen i valda databaser gjordes gemensamt. Artiklarna 

lästes genom för att få en helhetsbild och de artiklar som inte motsvarade denna 

litteraturstudiens syfte och inklusionskriterier sorterades bort. De inkluderande 

artiklarna till denna litteraturstudie har analyserats och utvärderats var för sig och 

tillsammans. Artiklarna granskades två gånger för att säkerställa kvalitén och 

artiklarna sammanställdes i en artikelmatris. Se bilaga 2. Ett resultat sammanställdes 

sedan utifrån de artiklarna som ligger i grund för resultatet. 

 

Kvalitetsgranskning 
Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån granskningsmallar. Granskningsmallarna för 

kvalitativa och kvantitativa studier var en modifierad version utifrån Willman, 

Stoltz, och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Se bilaga 3 och 
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4. Den kvalitativa granskningsmallen innehöll tjugofem frågor med ja och nej svar, 

den kvantitativa granskningsmallen innehöll tjugonio frågor med ja och nej svar. Ett 

poäng för varje ja svar erhölls och poängen räknades sedan samman för att få fram 

en procentsats. Vid mixad metod gjordes en bedömning om studien var mer inriktad 

åt kvalitativ respektive kvantitativ ansats och utifrån den bedömningen valdes 

granskningsmallen ut. Kriterierna för hög kvalitet var om poängen gav 80% eller 

mer, medel kvalitet 60–79% och om poängen gav mindre än 60% var artikeln av låg 

kvalitet. 

 
Analys och tolkning av data 
I det första steget i analysen lästes de utvalda artiklarna flera gånger för att få en 

bättre bild av innehållet i artiklarna. I det andra steget dokumenterades en 

sammanfattning av studiernas resultat för att skapa en god tydlighet för den fortsatta 

analysen. Sedan togs likheter respektive skillnader ut av föräldrarnas upplevelse och 

behov av stöd i varje enskild artikel, för att skapa en bättre struktur. De aktuella 

artiklarna sorterades sedan in i kategorier och subkategorier, resultatet presenteras i 

olika kategorier och subkategorier (Friberg, 2012). 

 

Etiska överväganden 

De artiklar som används i en studie ska lyda under etiska principer och dessutom 

vara etiskt granskade (Forsberg & Wengström, 2015). De tre etiska 

grundprinciperna för att upprätthålla etisk korrekthet är rättvisa, godhet och respekt 

för den mänskliga värdigheten (Polit & Beck, 2012). Artiklarna i denna 

litteraturstudie var godkända från etisk kommitté. I denna litteraturstudie har 

artiklarna lästs och granskas ett flertal gånger, för att kunna återge innehållet så 

korrekt som möjligt och för att undvika att innehållet inte förvrängdes. Vid 

översättning har lexikon använts så att översättningen skulle bli så nära 

ursprungstexten som möjligt. Innehållet i samtliga resultatartiklar har behandlats 

med respekt, vilket menas att i möjligaste mån varit objektiva och undvikit att väga 

in egen förförståelse i resultatet (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Resultat 

Resultatet baserades på femton vetenskapliga artiklar (n=15) som bedömdes vara 

relevanta för denna litteraturstudiens syfte, varav tretton artiklar hade kvalitativ 

ansats (n=13), en kvantitativ ansats (n=1) och en hade mixad metod (n=1). 

Artiklarna var publicerade mellan åren 2008–2019. Tre av artiklarna var 

genomförda i Australien (n=3), två i Irland (n=2), en i Israel (n=1), en i 

Nederländerna (n=1), fyra i Storbritannien (n=4), två i Sverige (n=2) och två i USA 

(n=2).  

 

Vid sammanställningen av valda artiklar framträdde ett mönster vilket sorterades 

in i huvudkategorier och kategorier. Huvudkategorierna blev följande; 

Föräldrarnas upplevelse och Föräldrarnas behov av stöd. kategorierna till 

föräldrarnas upplevelse sorterades in enligt följande; emotionell påverkan, social 

isolering, påverkad föräldraroll och bemötandet i kontakt med hälso- och 

sjukvården. kategorierna till föräldrarnas behov av stöd blev; informativt stöd, 

samtalsstöd, behov av att dela erfarenheter med andra i samma situation, och 

empati och professionellt bemötande. 

 

Tabell 1. Redovisning av huvudkategorier och kategorier 

Huvudkategorier Kategorier 
Föräldrarnas 

upplevelse 

Emotionell påverkan 

Social isolering 

Påverkad föräldraroll 

Bemötandet i kontakt med hälso- och sjukvården 

Föräldrarnas behov av 

stöd 

Informativt stöd 

Samtalsstöd 

Behov av att dela erfarenheter med andra i samma situation 

Empati och professionellt bemötande 
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Föräldrarnas upplevelse  

Emotionell påverkan  
I resultatartiklarna framkom det att föräldrar till barn med AN upplevde en 

emotionell påverkan i form av skuld och skam, oro och ångest samt frustration och 

maktlöshet 

 

Föräldrar beskrev på olika sätt en känsla av skuld och skam. När det kommer till 

känslan av skuld uttryckte föräldrar att de kände att de hade gjort något fel eller hade 

varit dåliga föräldrar, då föräldrarna ansåg att de borde ha kunnat hjälpt sitt barn 

bättre till tillfrisknande. Föräldrarna upplevde att de på något sätt var ansvariga för 

att ha orsakat barnets ätstörning. Föräldrar uttryckte även skuld när de inte hade 

identifierat symptom och tecken på AN i ett tidigare stadium och därmed inte sökt 

hjälp tidigare (Engman-Bredvik, Carballeira Suarez, Levi & Nilsson, 2016; 

McCormack & McCann, 2015; Tuval-Mashiach, Hansson-Ohayon & Ilan, 2014; 

Svensson, Nilsson, Levi & Carballeira Suarez, 2013; Thomson, Marriott, Telford, 

Law, McLaughlin & Sayal, 2014).  Många föräldrar förmedlade även en känsla av 

skuld och skam på ett mer subtilt sätt, då föräldrarna ansåg att psykisk ohälsa var ett 

tabubelagt ämne att samtala om. Föräldrar upplevde att det var lättare att prata om 

somatiska sjukdomar, exempelvis diabetes eller cancer, än AN eftersom individer i 

familjens omgivning ansåg att det var föräldrarna själva som bar ansvaret för 

utvecklingen av barnets AN (Svensson et al., 2013; Thomson et al., 2014).  

 

I samband med känslan av skam och skuld fanns ett annat återkommande ämne hos 

föräldrar som har ett barn med AN och det var känslan av oro och ångest. Föräldrar 

oroade sig bland annat över hjärtkomplikationer, barnets framtid, barnets 

utvecklingsprocess, resultatet av behandlingsprocessen, återfall av sjukdomen samt 

oro för att barnet kunde avlida (Bezance & Holliday, 2014; Bravender, Elkus & 

Lange, 2017; McArdle, 2017; McCormack & McCann, 2015; Sim, Homme, Lteif, 

Vande Voort, Schak & Ellingson, 2009; Svensson et al., 2013). 

 

Frustration och maktlöshet beskrevs gentemot AN och föräldrar upplevde det som 

en mardröm och en tid i mörker, en förälder jämförde känslan av att förlora ett 
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tidigare barn (Svensson et al., 2013). I en undersökning av gruppskillnader mellan 

föräldrar vars barn hade diabetes mellitus, AN och friska barn visade föräldrar till 

barn med AN signifikant mer depressiva symtom (p<.001) och högre känsla av oro 

(Sim et al., 2009). 

 

Social isolering 
Föräldrar rapporterade att deras liv blev djupt drabbat av barnets AN, barnets 

sjukdom blev föräldrarnas främsta prioritering. Barnets AN styrde hur föräldrarna 

spenderade dagarna och det fanns en begränsad tid för andra aktiviteter. Det fanns 

ett konstant fokus på det sjuka barnet vid varje måltid och till en följd av barnets AN 

umgicks familjer mindre med vänner och släkt och därmed upplevde de en social 

isolering (Bezance & Holliday, 2014; Engman-Bredvik et al., 2016; Kyriacou, 

Easter & Tchanturia, 2009; McCormack & McCann, 2015; Svensson et al., 2013; 

Thomson et al., 2014; Tuval-Mashiach et al., 2014). Föräldrarna kände även en 

social isolering på grund av att måltider utanför hemmet blev begränsat och 

anpassades till barnet med AN och dennes önskemål. Det fanns också en känsla av 

obehag hos föräldrarna att äta utanför hemmet med barnet som led av AN, då de 

kunde förvänta sig negativa kommentarer runt barnets beteende i samband med 

måltidssituationen. Familjens sociala liv blev även begränsat på grund av att 

föräldrarna undvek semestrar och andra resor med familjen (Engman-Bredvik et al., 

2016; McCormack & McCann, 2015; Svensson et al., 2013). Föräldrarna upplevde 

även en känsla av ensamhet då de inte kunde lämna hemmet på grund av att dottern 

med AN inte kunde vara ensam. Vänner till familjen undvek att komma på besök 

till följd av stigmatisering av psykisk ohälsa (Bezance & Holliday, 2014). Föräldrar 

hade svårt att vara flexibla gällande möten med vänner och bekanta samt visade en 

bristande empati genom att inte kunna se från de utomstående individernas 

perspektiv. Föräldrarna kände sig kontrollerade och deras eget personliga utrymme 

och livsstil dikterades av barnets AN (Kyriacou et al., 2009). 

 

Påverkad föräldraroll 
I flera av artiklarna framkom det att föräldrarollen och familjerelationen blev 

påverkad på ett annat sätt när det fanns en familjemedlem med AN. Mödrar till 

döttrar med AN uppgav att det uppstod mer familjekonflikter, lägre effektivitet i 
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föräldrarollen, lägre tillfredställelse i föräldrarollen samt sämre allians mellan 

barnets andra förälder (Sim et al., 2009). En del föräldrar undvek att använda ordet 

anorexia och valde därmed att namnge sjukdomen med ett annat namn, detta 

underlättade för föräldrarna att kommunicera med barnet. Dock uppgav föräldrarna 

att det till viss del var en förnekelse av att barnet var allvarligt sjuk (Engman-

Bredvik et al., 2016; Thomson et al., 2014). Föräldrarna kände en maktlöshet 

gentemot AN, vilket ledde till att föräldrarna kände sig misslyckade i föräldrarollen 

då de på flera aspekter försökte förbättra barnet i ätstörningen men misslyckats 

(Bezance & Holliday, 2014; Svensson et al., 2013). Enligt Bezance och Holliday 

(2014) och Kyriacou et al. (2009) beskrev föräldrar även att de tillbringande all sin 

tid med det sjuka barnet. Vissa föräldrar uppgav att de uppskattade att de spenderade 

mer tid tillsammans jämfört med tidigare. Dock var föräldrarna medvetna att den 

nära relationen inte alltid var för barnets bästa då modern blev barnets bästa vän och 

barnet isolerade sig ytterligare från dennes skolkamrater. Föräldrar beskrev även en 

känslomässig isolering i form av att behöva ”gå på äggskal” och ständigt kontrollera 

de egna känslomässiga reaktionerna, på grund av rädslan över att om föräldern blev 

arg på barnet så skulle barnet vägra äta vid nästa måltid. Föräldrar beskriver också 

en skillnad i föräldrarollen där föräldrarna innan barnets AN uppfostrade en relativt 

självständig tonåring och nu efter att barnet har utvecklat AN så är det som att 

uppfostra ett litet barn igen. En förälder upplevde att stressen som fanns runt det 

sjuka barnet var outhärdlig och önskade därmed att föräldern själv skulle dö för att 

slippa se sin dotter lida, dock önskade föräldern aldrig att det sjuka barnet skulle dö 

(a.a.).  

 

Bemötandet i kontakt med hälso- och sjukvården 
I det första mötet inom primärvården upplevde föräldrar en negativ bild av hälso- 

och sjukvården, föräldrarna togs inte på allvar och föräldrarnas oro förminskades. 

Föräldrarna upplevde även att det var en utbredd okunskap angående sjukdomen 

AN, där huvudsakliga fokus låg på barnets BMI och inte på det anorektiska 

beteendet, detta ledde även till en senare insättning av behandling. Även vid kontakt 

med läkare inom primärvården blev barnets symtom bortförklarade med att det var 

ett typiskt tonårsbeteende och föräldrarna blev informerande om att de är en 

övergående fas (Bezance & Holliday, 2014; McArdle, 2017; McCormack & 
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McCann, 2015; Mitrofan et al., 2019; Thomson et al., 2014). Ett annat 

återkommande problem som föräldrar till barn med AN erfor, var att de hade blivit 

direkt eller indirekt dömda av hälso- och sjukvårdpersonal och blivit beskyllda för 

att det var föräldrarna som hade orsakat barnets ätstörning och utveckling av AN 

(Honey, Boughtwood, Clarke, Halse, Kohn & Madden, 2008; McArdle, 2017; 

Mitrofan, Petkova, Janssens, Kelly, Edwards, Nicholls, McNicholas, Simic, Eisler, 

Ford & Byford, 2019; Thomson et al., 2014; Tuval-Mashiach et al., 2014). En grupp 

föräldrar uppskattade dock att de inte hade blivit dömda i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal (McCormack & McCann, 2015).  

 

Föräldrarnas behov av stöd 
I resultatartiklarna framkom det att föräldrar till barn med AN hade ett behov av 

informativt stöd, samtalsstöd, dela erfarenheter med andra i samma situation, visad 

empati och ett professionellt bemötande. 

 
Informativt stöd 
När föräldrar med barn med AN kommer i kontakt med hälso- och sjukvården 

uttrycktes ett behov av informativt stöd. Föräldrarna önskade bland annat 

information angående prognos, behandling, det anorektiska beteendet samt konkreta 

råd om hur föräldrarna kan hantera det sjuka barnet (Bezance & Holliday, 2014; 

Goodier, McCormack, Egan, Watson, Hoiles, Todd & Treasure, 2014; Honey et al., 

2008; McArdle, 2017; McCormack & McCann, 2015; Mitrofan et al., 2019; 

Svensson et al., 2013; Tuval-Mashiach et al., 2014). Föräldrar uttryckte även ett 

behov av att bli mer inkluderade och delaktiga i det enskilda barnets omvårdnad och 

behandling, vilket var en ytterligare anledning till att föräldrar efterfrågade mer 

information och uppdateringar angående barnets eventuella förbättringar eller 

försämringar. Föräldrar ansåg att ofullständigt informativt stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen underminerade föräldrarnas roll i vårdprocessen och i deras 

stöd till det enskilda barnet (Honey et al., 2008). Föräldrar uppskattade att ha en fast 

kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal efter utskrivning i form av telefonkontakt, 

mailkontakt eller videosamtal. Detta gav föräldrarna en känsla av säkerhet att ha 

någon att falla tillbaka på vid eventuell försämring (Berends, van de Lagemaat, van 

Meijel, Coenen, Hoek & van Elburg, 2018). Det framkom även att föräldrarna hade 

ett ökat behov av en tydlig vårdplan innan utskrivning gällande efterbehandling, där 
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önskan av en fast kontaktperson inom hälso- och sjukvården efterfrågades. 

Föräldrarna kände en av osäkerhet om var de skulle vända sig till vid eventuell 

försämring (Bezance & Holliday, 2014; Honey et al., 2008; McArdle, 2017). 

 

Samtalsstöd 
I studien av Svensson et al. (2013) framkom det att föräldrar upplevde att det var 

svårt att förklara situationen vid AN och hur det påverkar familjelivet för 

utomstående individer. Föräldrarna rapporterade dock att de hade upplevt stor hjälp 

från att tala med andra individer och ansåg att det var mycket viktigt att ha ett sådant 

stöd. Föräldrarna uppskattade att kunna tala med någon ur hälso- och 

sjukvårdspersonalen på sjukhuset. Att vara öppen med situationen om hur AN 

påverkar hela familjen och att samtala om detta uttrycktes vara mycket hjälpsamt 

och minskade känslan av skam. En annan positiv aspekt av att tala om AN och dess 

inverkan på familjen var att det gav föräldrarna en känsla av lindring av lidandet 

som föräldrarna upplevde (a.a.). Föräldrar ville även ges möjlighet till att samtala 

med hälso- och sjukvårdspersonal utan barnets närvaro (Bezance & Holliday, 2014; 

Honey et al., 2008). 

 

Behov av att dela erfarenheter med andra i samma situation 
Enligt Engman-Bredvik et al. (2016) Goodier et al. (2014) Mitrofan et al. (2019) 

Rhodes, Brown och Madden (2009) och Svensson et al. (2013) studier framkom det 

att de föräldrar som har kommit i kontakt med hälso- och sjukvården där föräldrar 

fått möjlighet till gruppstöd mellan olika föräldrar i liknande situation har uppskattat 

det. Gruppstödet mellan de olika föräldrarna ledde till att föräldrarna kände sig 

mindre ensamma, fick en bättre förståelse av situationen, en känsla av hopp, 

motivation till fortsatt behandling samt känsla av sammanhang. Under dessa 

föräldraträffar kunde de träffa “fina familjer", som ändå också hamnat i en liknande 

situation och detta erkännande var tröstande och det fick dem att känna sig mindre 

värdelösa som föräldrar. För att tydliggöra detta menar föräldrarna att det var 

betryggande att se att AN kan drabba vem som helst oberoende av samhällsklass 

och att det inte alltid är uppenbart varför den enskilda individen drabbas av AN 

(a.a.). Vidare enligt Engman-Bredvik et al. (2016) Goodier et al. (2014) Mitrofan et 

al. (2019) Rhodes, Brown och Madden (2009) och Svensson et al. (2013) berättade 



 

15 
 

föräldrar även att föräldragruppstödet lindrade en del av bördan på det sättet att det 

underlättade stödprocessen till det sjuka barnet. En mor beskrev även att hon inte 

hade kunnat gå igenom den svåraste perioden av barnets AN utan att fått samtala 

med en annan mor i liknande situation, då modern upplevde att vissa saker måste 

samtalspartnern ha upplevt för att förstå och ge stöd. Föräldragruppstödet gav även 

ett nytt perspektiv på AN och föräldrarna började reflektera över ett eventuellt 

medberoende samt vilka åtgärder som var stödjande och vilka åtgärder som 

eventuellt direkt kunde förstärka det anorektiska beteendet hos det enskilda barnet 

(a.a.). 

 

Empati och professionellt bemötande 
Föräldrar uppskattade när hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammade behovet 

av egen tid hos föräldrarna, att hälso- och sjukvårdspersonalen erbjöd föräldrarna att 

exempelvis ta en promenad, paus från måltidsplaneringen eller aktivt skicka hem 

föräldrarna med motivationen att de inte längre kan stödja barnet om de inte får 

möjlighet till återhämtning. Detta gav föräldrarna en möjlighet till emotionell 

återhämtning (Bravender et al., 2017; Svensson et al., 2013). Föräldrar uttryckte ett 

behov av stöd i form av att hälso- och sjukvården visade positiva attityder så som 

empati, respekt och medkänsla, blev behandlade som enskilda individer där hälso- 

och sjukvårdspersonal tog hänsyn till föräldrarnas unika omständigheter samt att 

hälso- och sjukvårdspersonal inte agerade dömande mot föräldrarna (Honey et al., 

2008; McCormack & McCann, 2015). 

 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 
I resultatet framkom två huvudkategorier och åtta kategorier. Föräldrarna upplevde 

en emotionell påverkan i form av känslan av skuld och skam, oro och ångest samt 

frustration och maktlöshet. Föräldrarna upplevde även en social isolering samt att 

föräldrarollen blev påverkad, till stor del negativt. I kontakt med hälso- och 

sjukvården upplevde föräldrar att de inte blev tagna på allvar samt att deras oro 

förminskades. Föräldrarna upplevde även att hälso- och sjukvården dömde 

föräldrarna och beskyllde dem för att vara orsaken till barnets utveckling av AN.  
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Föräldrar till barn med AN hade ett behov av informativt stöd, samtalsstöd, dela 

erfarenheter med andra i samma situation samt en visad empati och ett professionellt 

bemötande. Föräldrar ville även bli mer inkluderade i omvårdnad och behandling av 

det enskilda barnet med AN. 

 

Resultatdiskussion  
Det framkom i resultatet till denna litteraturstudie att föräldrar till barn med AN 

upplevde en emotionell påverkan med bland annat en känsla av skam och skuld i 

samband med att deras barn led av AN (Engman-Bredvik, Carballeira Suarez, Levi 

& Nilsson, 2016; McCormack & McCann, 2015; Tuval-Mashiach, Hansson-

Ohayon & Ilan, 2014; Svensson, Nilsson, Levi & Carballeira Suarez, 2013; 

Thomson, et al., 2014) vilket skulle kunna ses som ett lidande hos föräldrarna. 

Eriksson (1994) beskriver ett livslidande då individens hela livssituation påverkas i 

samband med sjukdom och ohälsa. Det som tidigare kändes självklart och vardagligt 

förändras och möjligtvis försvinner helt (a.a.). För att föräldrarna inte ska uppleva 

skam och skuld, är det viktigt för sjuksköterskan att stödja föräldrarna och att 

sjuksköterskan vågar möta föräldrarnas lidande. Enligt Eriksson (1994) har 

sjuksköterskan i det professionella bemötandet en viktig roll till den lidande 

individen genom att se och ta emot den lidande individen och inte släta över eller 

bortförklara lidandet (a.a.). Enligt Silber, Lyster-Mensh och DuVal (2011) hjälpte 

sjuksköterskornas terapeutiska närvaro och tron att sjukdomen inte var föräldrarnas 

fel till att ge föräldrar en lindring i känslan av skuld (a.a.). 

 

Vidare framkom det i resultatet att föräldrar till barn med AN upplevde en känsla av 

ensamhet och social isolering (Bezance & Holliday, 2014; Engman-Bredvik et al., 

2016; Kyriacou, Easter & Tchanturia, 2009; McCormack & McCann, 2015; 

Svensson et al., 2013; Thomson et al., 2014; Tuval-Mashiach et al., 2014). Det 

framkom även att de föräldrar som hade kommit i kontakt med hälso- och 

sjukvården där föräldrar hade fått möjlighet till gruppstöd mellan olika föräldrar i 

liknande situation hade uppskattat det (Engman-Bredvik et al., 2016; Goodier et al., 

2014; Mitrofan et al., 2019; Rhodes, Brown & Madden., 2009; Svensson et al., 

2013). Enligt Eisler, Dare, Hodes, Russell, Dodge och Le Grange (2000) hade ett 

föräldragruppstöd potential till att lindra känslan av social isolering och att stärka 
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individernas supportnätverk genom att erbjuda föräldrar ett tillfälle att identifiera 

med och bli validerade av andra som kämpade med samma problem. Eisler et al. 

(2000) menade även att gruppens empatiska miljö kunde minska de många och 

överväldigande känslorna som kunde existera, såsom skuld, skam och maktlöshet 

så att föräldrarna var öppna för att lära av varandra när de mötte utmaningarna i 

samband till deras barn som kämpade med en ätstörning (a.a.). Vilket visar att hälso- 

och sjukvårdspersonal bör ge föräldrar information om aktuella föräldragrupper och 

dess potentiella fördelar. 

 

Vidare i resultatet framkom det att föräldrar upplevde ett lidande i den situation de 

befann sig i (Svensson et al., 2013). Graap, Bleich, Herbst, Scherzinger, Trostmann, 

Wancata och de Zwaan (2008) beskriver att när föräldrar upplevde att de inte fått 

det önskade stödet av hälso- och sjukvården bidrog det till ett ökat lidande hos 

föräldrarna. Enligt Eriksson (1994) har sjuksköterskan ett stort ansvar gällande 

vårdlidandet, att minska lidandet för individen vilket handlar mycket om relationen 

sjuksköterskan har till individen (a.a.). För att lindra lidande måste individens 

lidande bekräftas, vilket kan ske om sjuksköterskan bekräftar individens lidande och 

är tillgänglig och närvarande. På det sättet underlättas patientens möjlighet att 

försonas med lidandet och kan förstå situationen på ett nytt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Detta kan ses i resultatet av denna litteraturstudie, när 

föräldrar till barn med AN har fått tala med någon ur hälso- och 

sjukvårdspersonalen, så har föräldrarna uppskattat det (Svensson et al., 2013). 

Föräldrarna blev även bekräftade som individer när hälso- och sjukvårdspersonal 

uppmärksammade behovet av egen tid hos föräldrarna och att hälso- och 

sjukvårdspersonalen erbjöd föräldrarna att exempelvis ta en promenad, paus från 

måltidsplaneringen eller aktivt skicka hem föräldrarna med motivationen att de inte 

längre kan stödja barnet om de inte får möjlighet till återhämtning. Detta gav 

föräldrarna en möjlighet till emotionell återhämtning (Bravender et al., 2017; 

Svensson et al., 2013). Eriksson (1994) menar att när det finns ett glapp mellan den 

enskilda individens behov, begär, kunskap, attityd och den hållning sjuksköterskan 

har till den lidande individen uppkommer ett vårdlidande (a.a.). 

Dock framkom det även i resultatet av denna litteraturstudie att hälso- och 

sjukvårdspersonal förmedlade känslan till föräldrar av att bli dömda för att ha 
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orsakat barnets ätstörning och utveckling av AN, och därmed orsakade hälso- och 

sjukvårdspersonal ett ökat lidande hos föräldrarna (Honey et al., 2008; McArdle, 

2017; Mitrofan, et al., 2019; Thomson et al., 2014; Tuval-Mashiach et al., 2014). 

Föräldrar till barn med AN kände sig alltså beskyllda för att vara orsaken till att 

deras barn utvecklat en ätstörning, både av utomstående individer och av hälso- och 

sjukvårdspersonal (Honey, et al., 2008; McArdle, 2017; Mitrofan, et al., 2019; 

Thomson et al., 2014; Tuval-Mashiach et al., 2014). Det finns dock forskning enligt 

Hochgraf, Kahn och Sim Spoon (2017) Lobera, Rios och Casals (2011) McGrane 

och Carr (2002) och Man Chow och Cin Tan (2017) som tyder på att föräldrar kan 

ha en bidragande roll i att barn och ungdomar utvecklar en ätstörning. Barn med AN 

och BN rapporterade enligt Hochgraf et al. (2017) och Lobera et al. (2011) att deras 

föräldrar hade varit försummande under uppväxten vilket också resulterade i en 

ökad eftersträvan hos barnen av att vara mycket smala (a.a.). Barn och ungdomar i 

riskzon för att utveckla ätstörning uppgav också en ökad familjeproblematik samt 

en ökad psykisk ohälsa hos föräldrarna, exempelvis depression, 

aggressionsproblematik, ångest och paranoia (McGrane & Carr, 2002). Man Chow 

och Cin Tan (2017) beskriver också att det fanns ett tydligt samband mellan mor 

och dotter vilka diskuterade fett och vikt i negativ bemärkelse, utveckling av 

ätstörning samt depressiva symptom (a.a). Emellertid stöddes inte resultaten från 

dessa studier i andras forskningsresultat, exempelvis Silber et al. (2011) som 

beskrev att många hälso- och sjukvårdspersonal inte övervunnit tron på att föräldrar 

orsakade ätstörningar. Tanken att ätstörningar är ett tecken på en dysfunktionell och 

patologisk familj har haft en lång historia (a.a.). Klump, Bulik, Kaye, Treasure och 

Tyson (2009) och Silber et al. (2011) var av den meningen att AN är en 

neurobiologiskt baserad psykisk sjukdom och inte kopplad till föräldrarna och 

familjen. Istället för att skylla på föräldrarna borde hälso- och sjukvårdspersonal 

uppskatta betydelsen av föräldrarna vid behandling och omvårdnaden av 

ätstörningar, snarare än att förmedla en subtil (eller inte så subtil) känsla av skuld 

till föräldrar (a.a.). Författarna till denna litteraturstudie är av den uppfattningen att 

föräldrar inte medvetet vill ge sitt barn AN. Det är sjuksköterskans ansvar att 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt i mötet med föräldrar vars barn har 

AN och därmed inte agera dömande. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är 

ett av de centrala värdena för omvårdnaden respekt för det sårbara, sårbarhet 



 

19 
 

kännetecknas av att individen är känslig, mottaglig och därmed skör, ömtålig och 

utsatt för lidande. Sjuksköterskan ska därmed inte ha ett kränkande bemötande, 

vilket kan bidra till ett ökat vårdlidande (a.a.). Sjuksköterskan skulle kunna erbjuda 

stöd och hänvisa vart föräldern kan vända sig om denne behöver stöd i det egna 

måendet vilket inte är relaterat till barnets AN. Silber et al. (2011) menar att genom 

att omfamna förståelsen av att AN är en neurobiologiskt baserad psykisk sjukdom 

kan sjuksköterskan bättre samarbeta med och stödja föräldrar och familjer utifrån 

ett helhetsperspektiv. 

 

Ännu ett viktigt resultat från denna litteraturstudie var föräldrarnas upplevelse av en 

negativ bild av hälso- och sjukvården i första mötet, framför allt inom primärvården. 

Föräldrarna togs inte på allvar och föräldrarnas oro förminskades. Föräldrarna 

upplevde även att det var en utbredd okunskap angående sjukdomen AN, där 

huvudsakliga fokuset låg på barnets BMI och inte på det anorektiska beteendet 

(Bezance & Holliday, 2014; McArdle, 2017; McCormack & McCann, 2015; 

Mitrofan et al., 2019; Thomson et al., 2014). Graap, Bleich, Herbst, Scherzinger, 

Trostmann, Wancata och de Zwaan (2008) bekräftade att det har visats vara mindre 

stöd från hälso- och sjukvårdpersonal till föräldrar med AN och att vårdgivare måste 

undervisas om de färdigheter som krävs för att optimera hanteringen av svåra 

ätstörningar (a.a.). Resultatet från denna litteraturstudie bekräftar igen den stora 

efterfrågan på stöd från föräldrar till barn med AN. Som nämnts tidigare i denna 

litteraturstudie har AN den högsta dödligheten jämfört med andra psykiatriska 

störningar (Brown & Mehler, 2015), därmed är det viktigt att sjuksköterskan kan ge 

föräldrar till barn med AN stöd för att möjliggöra för föräldrarna att ge det enskilda 

barnet det mest gynnsamma stödet.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det vidare att enligt Bezance och Holliday 

(2014) Goodier et al. (2014) McCormack et al. (2014) Honey et al. (2008) McArdle 

(2017) McCormack och McCann (2015) Mitrofan et al. (2019) Svensson et al. 

(2013) och Tuval-Mashiach et al. (2014) beskrev föräldrarna ett behov av ökad 

information bland annat om prognosen av barnets AN. Dock beskriver Honey et al. 

(2008) att av olika anledningar är det inte alltid möjligt att ge föräldrar vad de vill 

ha på grund av exempelvis tidsbrist, sekretesslagstiftning, patienternas egna 
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önskemål och en mängd andra omständigheter som kan påverka eller förhindra att 

sjuksköterskan tar del av alla föräldrars behov. Dessutom är inte alla föräldrar lätta 

att engagera och ibland kan en sjuksköterska upptäcka att deras bästa ansträngningar 

för att stödja föräldrar avvisas eller misstolkas (a.a.). Trots detta ingår det i 

sjuksköterskans kompetensområde att kunna undervisa på individ- och gruppnivå 

till patient och närstående. Sjuksköterskan ska också kunna anpassa informationen 

efter mottagarens behov och kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) framgår det även att sjuksköterskan 

har ett ansvar att ge patienten och närstående adekvat kunskap och information. 

Enligt Lafrance Robinson, Dolhanty, Stillar, Henderson och Mayman (2016) 

upplevde föräldrarna ett ökat självförtroende, ökad initiativförmåga gällande 

behandling av barnets AN i hemmet, efter att ha erhållit adekvat information och 

utbildning om AN av hälso- och sjukvårdspersonal (a.a.). Det är därmed av stor vikt 

att sjuksköterskan informerar och utbildar föräldrar till barn med AN. 

Sjuksköterskan kan med fördel även informera om kunskapscentrum för 

ätstörningar (KÄTS), som har tagit fram en webbutbildning för anhöriga till någon 

med ätstörning. Webbutbildningen ger kunskap och råd om hur anhöriga kan tänka 

och agera i olika situationer (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2016).	 
 

Det framgår också i resultatet till denna litteraturstudie att föräldrar uttryckte en 

önskan om att bli mer inkluderade och delaktiga i det enskilda barnets omvårdnad 

och behandling (Honey et al., 2008). Som nämnts tidigare i denna litteraturstudie 

har föräldrarnas medverkan i behandling och omvårdnad en stor inverkan hos det 

enskilda barnet och dennes tillfrisknande, oavsett vilket form av familjeterapi som 

används har familjeterapi en positiv roll i tillfrisknandet hos patienter med AN 

utifrån ett långsiktigt perspektiv (Eisler, Simic, Russell & Dare, 2007). Enligt Silber 

et al. (2011) var föräldrarna inte problemet utan lösningen, sjuksköterskor bör 

därmed inkludera föräldrarna i vården vilket sjuksköterskor bekräftade i Bakker, van 

Meijel, Beukers, van Ommen, Meerwijk och van Elburgs (2011) studie. 

Sjuksköterskorna uppgav att det var omöjligt att behandla ett barn med AN om 

dennes föräldrar inte medverkade i vården. Sjuksköterskorna ansåg att 

sjuksköterskor borde satsa tid och engagemang för att skapa ett bra förhållande med 

föräldrarna, till exempel genom att informera dem i detalj om behandlingen som ska 
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ges. Sjuksköterskorna ansåg också att det var viktigt för dem att vara tillgängliga för 

föräldrarna och att svara på eventuella frågor som föräldrarna kanske hade (Bakker 

et al., 2011). Trots att sjuksköterskor också tycks anse att det är viktigt att etablera 

ett gott partnerskap med föräldrarna till barn med AN samt att ge föräldrarna tydlig 

information, visar denna litteraturstudie att det inte alltid sker i praktiken. 

Sjuksköterskor arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) där 

vårdpersonalen har ett ansvar för att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i deras 

barns vård. Föräldrarna besitter även både skyldigheter och rättigheter om att 

bestämma över barnets vård enligt föräldrabalken (SFS, 1949:381). Enligt Haigh 

och Treasure (2003) kommer föräldrar till barn med AN bli mer effektiva i sitt stöd 

till det enskilda barnet om föräldrarna erbjuds det stöd och behov de önskar av hälso- 

och sjukvårdspersonalen. 

 

Metoddiskussion 
För att överföra ett resultat till verksamhet krävs det att liknande mönster i 

resultateten framkommer i flera olika studier (Polit & Beck, 2012). Det är sedan upp 

till läsaren av studien att bedöma om studiens resultat är överförbart till verksamhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet i denna litteraturstudie kan vara 

överförbart till svensk hälso- och sjukvård, resultatet stödjs även av andra studiers 

resultat vilket redovisades i resultatdiskussionen.  Till denna litteraturstudies syfte 

passade det bäst att använda majoriteten kvalitativ forskning då syftet var att belysa 

föräldrarnas upplevelser samt att de gav möjlighet till en djupare förståelse på 

individnivå. 

 

Två artiklar uteslöts då de inte var skrivna på engelska eller svenska. De övriga 

träffar som erhölls vid sökningar i de olika databaserna stämde bra överens med 

syftet, vilket visade att sökorden var relevanta Med hjälp av de inkluderande 

resultatartiklarnas nyckelord kunde fler relevanta artiklar hittas. Artiklarna skulle 

vara publicerade mellan åren 2009–2019 för att få fram aktuell forskning. Dock 

gjordes ett undantag med en artikel publicerad 2008 då denna tillförde väsentlig 

information till denna litteraturstudies syfte och resultat, den beskrev detaljerat vad 

föräldrarna upplevde och vilket stöd de behövde av hälso- och sjukvårdspersonalen. 
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I alla artiklar framkom det inte vad definitionen barn innebar eller vilka åldrar som 

inkluderades. Utifrån denna litteraturstudie valdes det att inte definiera barns ålder 

utan fokus låg på föräldrarnas upplevelser, oavsett ålder på deras barn. AN är 

vanligast hos flickor och begreppet döttrar framkom mest i artiklarna dock förekom 

det upplevelser av föräldrar till söner i artiklarna, kön har därmed inte använts som 

inklusions- eller exklusionskriterie. Där individerna med AN redan tillfrisknat vid 

intervjutillfället har ändå föräldrarnas perspektiv beskrivit tiden under sjukdomen 

och när barnet bodde hemma hos en eller båda föräldrarna.  

 

För att granska artiklarnas trovärdighet har modifierad granskningsmall av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) använts, som har 

nämnts tidigare i denna litteraturstudie (Bilaga 4 och 5). Utifrån granskningen valdes 

sedan artiklar ut vilka bedömdes vara i hög- och medel kvalitetsnivå, artiklar vilka 

bara fick poäng för låg kvalitetsnivå uteslöts. Artiklarna har granskats under flera 

steg och översatts med hjälp av lexikon. Resultatartiklarna har lästs och 

sammanfattats med en neutral inställning för att inte förvränga resultatet. Studiens 

kvalitet och vidare även trovärdigheten omfattar dimensioner av överförbarhet 

(transferability), giltighet (credibility) och tillförlitlighet (dependability) (Polit & 

Beck, 2012). När tolkningen av resultatartiklarna är trovärdiga och sanningsenliga 

förstärks giltigheten (Polit & Beck, 2012). Trovärdigheten i resultatet kan till viss 

del ifrågasättas då vissa av resultatartiklarna inkluderade samma författare. För att 

dessa artiklar inte skulle kunna vara vinklade jämfördes de med andra artiklar. Då 

resultaten var konsekventa genom samtliga artiklar verkar då resultatet av denna 

litteraturstudie vara trovärdigt trots att samma författare medverkat i mer än en 

forskningsstudie.  

 

Då de inkluderade resultatartiklarna var från sju olika länder gav resultatet en större 

geografisk bredd, vilket kan ses som en styrka. Trots variationen på länder fanns det 

många återkommande kategorier vilket författarna valde att belysa i resultatet och 

även det stärker resultatets trovärdighet för att vidare påvisa att föräldrarnas 

upplevelse av att ha barn med AN tycks vara densamma oavsett variabler som 

tillgång till sjukvård, levnadsstandard eller kulturella skillnader. Resultatet var 

baserat på upplevelser från 274 föräldrar vilket är ett högt antal jämfört med antal 
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deltagande i en kvalitativ studie. En kvantitativ artikel valdes ut att ingå i denna 

litteraturstudiens resultat, enbart för att ytterligare stärka resultatet. Den kvantitativa 

forskningen gav inte kunskap om hur föräldrarna upplever utan hur många som 

upplevde exempelvis emotionell påverkan. Trots att enbart två artiklar från Sverige 

inkluderades, överensstämmer detta med övriga länders forskning. 

 

Endast artiklar som varit tillgängliga via Högskolan Dalarnas databaser användes, 

vilket kan ha gjort att relevanta artiklar missades. En resultatartikel från Israel var 

svår att använda i denna litteraturstudiens resultat, då sjukvården i Israel var väldigt 

olik sjukvården i de övriga inkluderade länders och valdes att exkluderas i frågor 

som skilde sig stort jämfört med svensk sjukvård. Det var svårt att enbart hitta och 

inkludera resultatartiklar med hög kvalitetsnivå vilket gjorde att även artiklar med 

medel kvalitetsnivå inkluderades. 

  

Etikdiskussion 

Samtliga vetenskapliga artiklar i denna litteraturstudiens resultat var godkända av 

en etisk kommitté. I samtliga resultatartiklar har deltagarna gett sitt samtycke till 

medverkan och deltagarnas anonymitet har skyddats. Deltagarna har även getts 

information att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Deltagarna har 

även intervjuats med öppna frågor för att säkerställa att deltagarna fått möjlighet att 

ge sin berättelse. Att vetenskapliga artiklar är granskade av en etisk kommitté är 

viktigt för att visa hänsyn till patientens integritet och värdighet (Polit & Beck, 

2012). Deltagarna i samtliga resultatartiklar har inte diskriminerats utifrån etnicitet, 

kön, socioekonomisk status eller religion. Lexikon har använts som hjälp för att 

översätta från engelska till svenska, för att få en så korrekt översättning som möjligt. 

Innehållet i samtliga resultatartiklar har även behandlats med respekt, vilket menas 

att i möjligaste mån har författarna varit objektiva och undvikit att väga in egen 

förförståelse i resultatet.  

 

Konklusion/Slutsats 
När ett barn drabbas av AN påverkar sjukdomen i stor grad hela familjen, föräldrar 

upplever en stor emotionell påverkan samt förändring i relationer utanför familjen. 

föräldrar upplever ett stort lidande och föräldrarna är i behov av ett adekvat stöd från 
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exempelvis sjuksköterskan. AN är en livshotande sjukdom och föräldrar oroar sig 

bland annat över prognos och medicinska komplikationer, sjuksköterskan bör 

därmed erbjuda korrekt och tydlig information om sjukdomen och dess behandling. 

I sjuksköterskeyrket är det viktigt att vara medveten om upplevelsen hos föräldrar 

med barn som lider av AN, denna kunskap bör finnas hos sjuksköterskan så att 

sjuksköterskan bättre kan möta föräldrarna i deras lidande.  

 

Klinisk betydelse 

Genom att sjuksköterskan är väl införstådd i hur föräldrar upplever det av att ha barn 

med AN, kan sjuksköterskan stödja föräldrarna mer adekvat i omvårdnaden av det 

enskilda barnet. För att bemöta föräldrarnas behov och önskemål bör sjuksköterskan 

bland annat: 

- Visa ett empatiskt förhållningssätt 

- Ha ett fördomsfritt förhållningssätt 

- Ha en öppen dialog med omvårdnadspersonal för att minska stigmatisering 

och fördomar i omvårdnaden 

 

Denna litteraturstudie tyder på att hälso- och sjukvårdspersonal har förmågan att 

påverka föräldrarnas erfarenheter och upplevelse av att ha barn med AN till det 

bättre eller sämre. Genom att ta hänsyn till föräldrarnas perspektiv skulle hälso- och 

sjukvårdspersonal kunna vara bättre på att skapa produktiva och positiva relationer 

med föräldrar till barn med AN, vilket skulle vara till fördel för alla berörda. Som 

tidigare nämnt i denna litteraturstudie leder uteslutande av föräldrar i behandlingen 

av AN till sämre återhämtning samt ökad risk för återfall i sjukdomen. Genom att 

exkludera föräldrarna i omvårdnaden av individen med AN ökar inte bara lidandet 

för den enskilda individen, utan bidrar också till en ökad samhällskostnad i form av 

längre vårdtid.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det behövs mer intervjuade kvalitativ forskning gällande föräldrars önskan och 

behov av omvårdnadsstöd som sjuksköterskan kan erbjuda för att minska föräldrars 

lidande. Det behövs även mer forskning gällande hur olika strategier kan användas 

relaterat till föräldrarnas upplevelse av sinnesfrid och emotionella välmående och 
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hur dessa påverkar deras förmåga att hantera den aktuella situationen. Utifrån 

resultatet av denna litteraturstudie banar det även väg för ytterligare forskning om 

hälso- och sjukvårdspersonalens interaktioner och relationer med föräldrarna, ett 

viktigt område och är bristande i forskning om ätstörningar hittills, enligt 

författarnas kännedom.  
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Nicholls, D., 
McNicholas, 
F., Simic, M., 
Eisler, I., 
Ford, T., & 
Byford, S. 
 
2019 
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Care experiences of 
young people with 
eating disorders and 
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patient and parent 
perspectives on 
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negative aspects of 
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patients and their 
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Patienter och familjemedlemmar var 
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Det bidrog väsentligt till en bättre 
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Bravender, T., 
Elkus, H., & 
Lange, H. 
 
2017 
 
 
USA 
 

Inpatient medical 
stabilization for 
adolescents with eating 
disorders: patient and 
parent perspectives 

Aim: to describe 
parent and patient 
impressions of 
inpatient medical 
stabilization, 

Kvantitativ och kvalitativ 
 
Femtiofem deltagare som 
intervjuades och sedan 
transkriberades intervjuerna. 
Deltagarna betygsatta komponenter 
i ett protokoll med fivepoint Likert 
scales. 
 
Intervjuerna analyserades genom 
att dela in i tematiska kategorier 
och svaren från protokollen 
analyserades genom att jämföra 
med t-test via SPSS, Deskriptiv 
statistisk analys. 
 

n=55 (tjugotre 
barn och 
trettiotvå 
föräldrar) 
 
Bortfall n=27 

Föräldrar betygsatta "vårdpersonal" 
"mest hjälpsamma och att "se andra 
patienter på sjukhuset" som minst 
hjälpsamt. Protokollkomponenter 
betraktas annorlunda av föräldrar och 
patienter, föräldrar som starkare 
godkänner "personalövervakning av 
måltider" och "gränser för fysisk 
aktivitet " än vad patienterna gjorde. De 
två vanligaste teman som identifierades 
i öppna frågor var behovet av att kunna 
se tecken på ätstörningar och önskan 
om psykisk hälso- och sjukvård på den 
medicinska enheten. Föräldrar betonade 
värdet av måltidsplanering. Föräldrar 
uppskattar särskilt personalens 
övervakning av måltider så föräldrarna 
får en chans att ta en paus från 
måltidsplaneringen. 
 

Hög 
88% 

McArdle, S. 
 
2017 
 
Irland 
 

Parents’ experiences of 
health services for the 
treatment of eating 
disorders: a qualitative 
study 

Aim: to explore 
parents’ experiences 
following contact 
with services for the 
treatment of their 
child’s eating 
disorder. 

Kvalitativ 
 
femton föräldrar intervjuades i 
fokusgrupper eller i individuella 
semistrukturerade intervjuer och 
sedan transkriberades intervjuerna.  
 
tematiskt tolkande användes vid 
analysen för att få en realistisk 
redogörelse för deltagarnas 
erfarenheter. 

 

n=15 (tre fäder 
och 12 mödrar) 
 
bortfall n=1 

Föräldrarnas erfarenheter påverkades av 
behandlingshinder, interpersonell 
kommunikation och osäkerhet. 

Hög 
84% 
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Engman-Bredvik, 
S., Carballeira 
Suarez, N., Levi, 
R., & Nilsson, K. 
 
2016 
 
Sverige 
 

Multi-family therapy 
in anorexia nervosa- a 
qualitative study of 
parental experiences 

Aim: investigates 
multi-family therapy 
as part of anorexia 
nervosa treatment 
from a parental 
perspective 

Kvalitativ  
  
Tolv föräldrar som intervjuades 
och sedan transkriberades 
intervjuerna. 
 
Data analyserades enligt 
empirisk, psykologisk, 
fenomenologisk metod. 

n=12 föräldrar 
(sex mödrar och 
sex fäder).  
 
Bortfall n=2 

Multi- familjeterapi visade resultat på 
nya perspektiv och insikter som 
förbättrade familjedynamiken och 
möjliggjorde nya positiva beteenden. 

Hög 
84% 

McCormack, C., 
& McCan, E. 
 
2015 
 
Irland 
 

Parent skills training 
treatment for parents 
of children and 
adolescents with 
eating disorders: a 
qualitative study 

Aim: to investigate 
the subjective 
experiences of parents 
in caring for an 
adolescent diagnosed 
with anorexia 
nervosa. 

Kvalitativ 
 
Elva föräldrar som intervjuades 
och sedan transkriberades 
intervjuerna. 
 
Data analyserades tematiskt. 
 

n=11 (sju mödrar 
och tre fäder). 
 
Bortfall anges ej. 

Föräldrarna kände igen den betydande 
inverkan som sjukdomen hade på alla 
aspekter av familjelivet. Trots de 
negativa konsekvenserna av sjukdomen 
förblev föräldrarna hoppfulla att 
ungdomarna skulle återhämta sig. 

Medel 
76% 

Goodier, G., 
McCormack, J., 
Watson, H., 
Hoiles, K., Todd, 
G., & Treasure, J. 
 
2014 
 
Australien 
 

Parent skills training 
treatment for parents 
of children and 
adolescents with 
eating disorders: a 
qualitative study 

Aim: to examine the 
experience of parents 
of children with 
eating disorders after 
having participated in 
a skills-based training 
intervention. 

Kvalitativ 
  
Elva föräldrar som intervjuades 
och sedan transkriberades 
intervjuerna. 
 
Induktiv tematisk analys 
användes vid dataanalysen för 
att identifiera viktiga teman och 
genomfördes för hand. 
 

n=11 föräldrar 
(sex biologiska 
mödrar, en 
styvmoder och 
fyra fäder) 
 
Bortfall n=16 

Tre teman framkom 1: effektivitet och 
acceptans av interventionen, 2. 
Personlig erfarenhet av grupprocessen, 
3. Återkoppling av 
interventionsinnehållet. Överlag 
uppskattades specialisthjälp av 
föräldrarna och kunde tillämpas både i 
hemmet och på sjukhuset. 

Hög 
96% 
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Tuval-Mashiach, 
R., Hasson-
Ohayon, I., & 
Ilan, A. 
 
2014 
 
Israel 
 

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

Aim:  to focus on 
the subjective 
experience of 
mothers of 
daughters with 
ongoing anorexia 
nervosa. 

Kvalitativ 
 
Tio mödrar som intervjuades och 
sedan transkriberades 
intervjuerna. 
 
kategorisk analys användes vid 
dataanalysen. 

n=10 mödrar 
 
bortfall anges ej. 

Att hantera en dotters ätstörning utgör 
ett betydande hinder för moderns 
förmåga att upprätthålla ett 
tillfredsställande förhållande med sin 
dotter och hennes miljö, såväl som att 
upprätthålla en positiv moderlig 
självuppfattning. 

Medel 
76% 

Thomson, S., 
Marriott, M., 
Telford, K., Law, 
H., McLaughlin, 
J., & Sayal, K. 
 
2014 
 
Storbritannien   
 

Adolescents with a 
diagnosis of anorexia 
nervosa: parents’ 
experience of 
recognition and 
deciding to seek help 

Aim: to investigate 
parents’ experiences 
of recognizing that 
their child had an 
eating problem and 
deciding to seek 
help. 

Kvalitativ 
 
Åtta föräldrar som intervjuades 
och sedan transkriberades 
intervjuerna. 
 
Intervjuutskrifterna analyserades 
tematiskt i enlighet med 
principerna för 
tolkningsfenomenologisk analys. 
 

n=8 föräldrar (sju 
mödrar och en 
fader)  
 
Bortfall anges ej. 

Föräldrar såg ofta tidiga tecken på 
anorexi nervosa som normal 
ungdomstillväxt och de förväntade sig 
att viktminskningen skulle vara 
kortvarig. Föräldrarnas misstankar 
växte under nära övervakning som 
exponerade sitt barns hemliga försök 
att gå ner i vikt. Föräldrarna använde 
internet för att söka information om 
anorexia nervosa, de undvek att 
använda termen anorexi eftersom det 
fick problemet att verka mer verkligt. 
Efter flera misslyckade försök att 
genomföra förändring utlöste 
föräldrars rädsla för sitt barns liv och 
en önskan om professionell hjälp. 

Hög 
92% 
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Bezance, J., & 
Holliday, J. 
 
2014 
 
Storbritannien 

Mothers’ experiences of 
home treatment for 
adolescents with 
anorexia nervosa: an 
interpretative 
phenomenological 
analysis 

Aim: to explore 
the experiences of 
mothers receiving 
home therapy as 
part of treatment 
for their 
daughters’ 
anorexia nervosa 

Kvalitativ 
 
Nio biologiska mödrar som intervjuades 
och sedan transkriberades intervjuerna. 
 
fenomenologisk analys användes vid 
dataanalysen. 

n=9 biologiska 
mödrar.  
 
Bortfall anges 
ej. 

vå kontextuella teman beskrev 
moder-dotterförhållandet och stressen 
före hemterapi (HT). Det tredje 
temat, "erfarenhet av hjälp", 
inkluderade underteman av när det 
behövs hjälp, behovet av styrka och 
färdigheter, och hur HT mötte 
familjernas filosofi och värderingar. 
HT uppfattas ha både hjälpsamma 
och ohjälpliga aspekter. 

Hög 
80% 

Svensson, E., 
Nilsson, K., Levi, 
R., & Carballeira 
Suarez, N. 
 
2013 
 
Sverige 
 

Parents’ experiences of 
having and caring for a 
child with an eating 
disorder 

Aim: to 
specifically 
investigate 
parental 
experiences of 
having and caring 
for a child with 
eating disorder. 

Kvalitativ 
 
Tio föräldrar som intervjuades och 
sedan transkriberades intervjuerna, 
 
Data analyserades genom en 
fenomenologisk, hermeneutisk metod. 
 

n=10 föräldrar 
(sex mödrar och 
fyra fäder). 
 
Bortfall n=10 

Erfarenheterna av att ha ett barn med 
ätstörningar visade sig vara olika. 
Men några stora teman framkom. 
Dessa delades in i tre rubriker; 
sociala störningar, emotionell 
påverkan och hantering. 
 

Hög 
84% 

Rhodes, P., 
Brown, J., & 
Madden, S. 
 
2009 
 
Australien 
 

The Maudsley model of 
family-based treatment 
for anorexia nervosa: a 
qualitative evaluation of 
parent-to-parent 
consultation 

Aim: to explore 
the use of parent-
to-parent 
consultation as an 
augmentation to 
the Maudsley 
model. 

Kvalitativ  
 
familjer randomiserades till två 
grupper, där de fick olika 
behandlingsformer Föräldrarna 
intervjuades och sedan transkriberades 
intervjuerna.  
Data analyserades kategoriskt med 
hjälp av N-Vivo Version 2. 
 

n=54 (tjugo 
patienter och 
trettiofyra 
föräldrar). 
 
Bortfall anges 
ej. 

Föräldrar beskrev ”förälder till 
förälder” som en intensiv 
känslomässig upplevelse som hjälpte 
dem att känna sig mindre ensamma, 
att känna sig berättigade att utvecklas 
och att reflektera över förändringar i 
familjeinteraktioner. 
 

Hög  
84% 



 

 

Bilaga 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

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

Comparing views of 
patients, parents, and 
clinicians on 
emotions in anorexia: 
a qualitative study 

Aim: to establish 
what the most 
commonly 
experienced 
problems are 
relating to 
emotional 
processing in 
patients with 
anorexia nervosa 
from the 
perspective of 
patients with 
anorexia nervosa, 
their parents and 
clinicians. 

Kvalitativ 
 
Ett demografiskt frågeformulär gavs 
till samtliga deltagare och sedan 
intervjuades dom som sedan 
transkriberades intervjuerna.  
 
Tematisk analys användes vid analys 
av data. 
 

n=37 (sex 
patienter, tolv 
föräldrar och 
nitton 
vårdpersonal) 
 
Bortfall anges 
ej. 

Sju primära teman identifierades som 
visade kongruens över grupper: 
känslomässig medvetenhet och 
förståelse, emotionell intolerans, 
emotionell undvikande, emotionellt 
uttryck och negativ tro, extrem 
känslomässig respons, sociala 
interaktioner och relationer och brist 
på empati. 
 

Medel 
64% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Sim, L., 
Homme, J., 
Lteif, A., Vande 
Voort, J., 
Schak, K., & 
Ellingson, J. 
 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family functioning 
and maternal 
distress in 
adolescent girls 
with anorexia 
nervosa 

Aim: to examine the 
influence of living 
with a child with a 
potentially life 
threatening and 
chronic medical 
condition on family 
relationships. 

Kvantitativ 
 
Olika bedömningsinstrument användes, 
Family Enviroment Scale (FES) 
användes för att bedöma moderns 
uppfattning av familjens relations 
dimensioner inklusive familjens 
sammanhållning, uttrycksfullhet, och 
konflikter. Parenting Sense of 
Competence Scale (PSOC) användes 
för att mäta föräldraansvaret, inklusive 
både effektivitet och 
tillfredsställelsemått. Parenting 
Alliance Inventory (PAI) användes, 
som mäter en särskild aspekt av 
äktenskapet i samband med åtagandet 
och samarbetet mellan makarna i 
barnuppfostran. Beck Depression 
Inventory-Short Form (BDI-SF) 
användes för att mäta depression, Penn 
State Worry Questionnaire (PSWQ) 
användes för att mäta oro, Illnes 
Perception Questionnaire-Revised 
(IPQR) användes för att undersöka 
moderns kognitiva representation av 
sjukdomen. 
 
Data analyserades genom att grupperna 
jämfördes med demografiska variabler 
med hjälp av envägs variansanylys 
(ANOVA) 
 

n=130 (tjugofem 
unga flickor med 
anorexia 
nervosa, tjugo 
flickor med 
insulinbehandlad 
diabetes, tjugo 
flickor från 
samhället och 
sextiofem 
mödrar) 
 
Bortfall 11% 

Vid jämförelse av döttrar med 
insulinbehandlad diabetes mellitus, 
upplevde familjer med individer med 
anorexia nervosa en större 
familjekonflikt, minskad föräldraallians 
och ökade känslor av depression. 
 

Medel 
76% 



 

 

Bilaga 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Honey, A., 
Boughtwood, 
D., Clarke, S., 
Halse, C., 
Kohn, M., & 
Madden, S. 
 
2008 
 
Australien 
 

Support for parents 
of children with 
anorexia: what 
parents want. 

Aim: systematically 
analyzing the 
features or 
characteristics of 
parents’ interactions 
with clinicians that 
make them either 
positive or negative 
experiences for 
parents. This 
analysis give an 
answer to the 
question “What 
support do parents 
of teenage girls with 
anorexia want from 
clinicians?” 

Kvalitativ 
 
Tjugofyra föräldrar intervjuades och 
sedan transkriberades intervjuerna. 
 
Data analyserades tematiskt.  

 

n=24 föräldrar 
till barn med 
anorexia nervosa 
(sexton mödrar 
och åtta fäder). 
 
Bortfall anges ej. 

Tre huvudteman framkom, 1. Inkludera 
föräldrarna i behandlingen 2. Stöttning 
och vägledning till föräldrarna i vården av 
deras barn 3. Visa positiv attityd 
gentemot föräldrarna   

Medel 
76% 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3: 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:             låg                              medel                                         hög 

 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    



 

 

Bilaga 4: 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 



 

 

Bilaga 4: 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 

Summa    
 
Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). 

 
 
 
 
 
 


