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Abstrakt 
 
Att leva nära en person med en ätstörning är förknippat med känslor av 
frustration, börda och skuld. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
familjens upplevelse av att leva nära en person med en ätstörning. 
Litteraturstudien var av kvalitativ ansats där författarna använde sig av en 
manifest innehållsanalys. Efter analysen framkom fem slutkategorier: att tvivla 
på och skuldbelägga sig själv som familjemedlem, att anpassa sig och 
omprioritera inom familjen till följd av sjukdomen, att känna behov av mer 
information och stöd kring sjukdomen, att uppleva förändringar i relationer 
mellan familjemedlemmar och att uppleva en emotionell berg- och dalbana till 
följd av sjukdomen. Det var vanligt att som förälder beskylla sig själv för 
sjukdomen. Sjukdomen blev högsta prioritet för familjen som i sin tur 
organiserade hela livet efter detta och relationerna mellan familjemedlemmar 
förändrades. Att leva nära en person med en ätstörning var extremt krävande och 
förknippat med utmattning och börda.  
 

                    Nyckelord: Ätstörning, familj, upplevelse, kvalitativ, litteraturstudie, omvårdnad
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I dagens samhälle är fixeringen kring mat och matvanor stor. Människor blir mer och mer 

medvetna om vad de äter och hur de ser ut. I värsta fall kan denna fixering leda till en 

ätstörning. En ätstörning beskriver problem som relateras till en persons matmönster. 

Ätstörningar är också relaterat till en onormal attityd gentemot mat som gör att personen 

ändrar sina matvanor samt sitt beteende (Obadina, 2014). Det finns ingen gemensam 

definition på begreppet ätstörning, då det är ett begrepp som innefattar olika tillstånd och 

svårighetsgrader (Chamay-Weber, Narring & Michaud, 2005). Det är vanligast med 

ätstörningar bland unga kvinnor och därför är det vanligt att tro att det är en sjukdom som 

endast drabbar dessa. Det finns dock även en viss prevalens bland barn, män och äldre 

kvinnor, vilket visar att alla kan drabbas oavsett kön eller ålder. Människors tidigare 

upplevelser, personligheter samt hur lätt de har att påverkas av samhällets normer är några 

faktorer som kan öka risken att drabbas av en ätstörning (Obadina, 2014). 

  

Som tidigare nämnts ingår en rad olika sjukdomar i begreppet ätstörningar. De vanligaste 

formerna av ätstörningar är anorexia nervosa och bulimia nervosa (Klein & Walsh, 2004). 

Andra mindre vanliga former av ätstörningar är exempelvis ortorexia nervosa och hetsätning. 

Anorexia nervosa är en sjukdom som karakteriseras av ett starkt behov av att uppnå en låg 

kroppsvikt genom att undvika viss mat som egentligen behövs för att kroppen ska fungera 

normalt. Även andra kroppsfunktioner påverkas vid detta tillstånd, exempelvis avtar 

menstruationen och man kan även drabbas av psykiska störningar, så som ångest och 

depression på grund av näringsbrist (Klein & Walsh, 2004; Martin & Golden, 2014). Bulimia 

nervosa karakteriseras av perioder av hetsätning, följt av självförvållade kräkningar men även 

kostplaner och överdriven fysisk aktivitet för att undvika viktuppgång (Obadina, 2014). 

Hetsätning är en annan form av ätstörning där personen lider av fetma eller är överviktig. 

Dessa personer tenderar att äta snabbare och större portioner än normalt och äter trots att de 

inte känner någon fysisk hunger (Wolfe, Baker, Smith & Kelly-Weeder, 2009). Det finns 

ytterligare en form av ätstörning, ortorexia nervosa. Detta är ett relativt nytt fenomen i världen 

vilket gör att det ännu inte finns någon egentlig definition av det. Vid ortorexia nervosa finns 

inget behov av att gå ner i vikt men vardagen kretsar kring att äta och leva överdrivet 

hälsosamt, exempelvis genom överdriven träning och nyttig mat (Brytek-Matera, 2012).  

Eriksson, Baigi, Marklund och Lindgren (2008) nämner att en av de största orsakerna till en 

felaktig kroppsbild hos kvinnor med ortorexia nervosa är sociokulturella aspekter, som gör att 

de strävar efter en kropp som passar in i samhällets normer.  
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Det finns olika orsaker till att personer drabbas av en ätstörning. Groleau et al., (2012) nämner 

att ett trauma i tidig ålder, exempelvis fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande är 

oroväckande vanligt bland personer med bulimia nervosa. Dock är det sällan endast en faktor 

som ligger till grund för sjukdomen, utan det är ofta flera olika faktorer som sammanspelar i 

insjuknandet av en ätstörning (Klein & Walsh, 2004). De som under det gångna året gått på 

en diet, eller hade en nära vän som gjort hade större risk att drabbas. Personliga problem och 

en önskan att gå ner i vikt var också riskfaktorer (Rojo et al., 2003). Genetiska faktorer 

spelade också in och Barnet, Buckroyd och Windles (2005) studie har visat att ätstörningar 

hade diagnostiserats inom familjer i flera generationer och att barn till mammor med en 

ätstörning löpte större risk att drabbas. 

 

Ofta upplever personer med en ätstörning att familjen fungerar som ett stöd. De som ser 

familjen som ett stöd anser även att dessa är till stor hjälp under tillfrisknandet. De som inte 

upplever familjen som stöttande ser dessa som ett hinder för tillfrisknandet. I de fall där 

familjen inte fungerade som ett stöd ansåg den sjuke att dessa inte såg ätstörningen som en 

sjukdom, utan mer som en övergående fas. Personer som saknade stöd kände sig isolerade och 

ensamma i sjukdomsprocessen. Det var svårt för familjemedlemmar att förstå vad sjukdomen 

innebar och det var vanligt att tro att sjukdomen hängde ihop med ett behov av bekräftelse 

och uppmärksamhet. Överlag spelade dock familjen en stor roll i stöttandet av den sjuke, både 

under sjukdomstiden och vid tillfrisknandet (Linville, Brown, Sturm & McDougal, 2012). 

 

Begreppet familj har olika innebörd för olika personer. I detta arbete definieras familj som 

föräldrar och syskon. Vid en ätstörning är det inte bara den sjuke som påverkas utan även 

familjen blir påverkad (Clarke-Stone & Joyce, 2003). Föräldrar till barn med allvarlig 

sjukdom kämpar med sina egna känslor, stress och oro. Förutom den mentala bördan 

upplevde de fysiska symtom, så som svårigheter att somna, huvudvärk, trötthet, håravfall 

samt bröstsmärtor. Föräldrar kände även skuldkänslor och en känsla av att sjukdomen var 

deras fel. De kände sig ignorerade av vårdpersonal och deras förtroende gentemot dessa var 

lågt (Jinjiao & Kearney, 2013).  I föräldrars försök att hantera den påfrestande situationen är 

det inte ovanligt att syskon blir försummade och utnyttjade. Detta leder till att syskon till den 

sjuke är mycket sårbara (Burton, 2010).  

Gisladottir och Svavarsdottir (2011) nämner att även sjuksköterskan har en betydande roll för 

familjer som lever nära en person med ätstörning. Det finns olika metoder för att hjälpa en 

familj där en familjemedlem lider av anorexia. En metod är så kallade supportgrupper, som 
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leds av sjuksköterskor. Målet med dessa grupper är att familjer ska få en inblick i andra 

familjers liknande situation och att de har möjlighet att utbyta tankar med varandra. 

Sjuksköterskan bör vara medveten om risken för social isolering samt skuldkänslor, vilket är 

vanligt då hela familjen påverkas vid denna sjukdom. Det är en del i sjuksköterskans arbete 

att se hela familjen och dess behov. Enligt Daines et al., (2013) har sjuksköterskan en central 

roll när det gäller att uppmärksamma och stötta familjen vid allvarlig sjukdom. Genom att 

sjuksköterskan är medveten om hur familjen påverkas, kan denne vara beredd på att 

exempelvis lyssna på familjen och dess tankar kring sjukdomen. Familjemedlemmar känner 

även osäkerhet och rädsla, då kan sjuksköterskan hjälpa genom att göra familjemedlemmen 

införstådd i sjukdomen.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva familjens upplevelse av att leva nära en 

person med en ätstörning.   

 

Metod 

Studien som genomfördes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats (Holloway & Wheeler, 

2012, s. 3), vilket innebar att ett inifrånperspektiv användes för att beskriva familjens 

upplevelse av att leva nära en person med en ätstörning.  

 

Litteratursökning  

Innan litteraturstudien påbörjades formulerades syftet. Därefter utfördes en pilotsökning för 

att se hur stort kunskapsunderlaget var och om det var möjligt att utföra en litteraturstudie. 

Författarna använde sig av de vetenskapliga referensdatabaserna CINAHL och PubMed som 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s.84) är de viktigaste databaserna för hälso- och 

sjukvård. Även databasen ProQuest användes i sökningen. Relevanta söktermer som användes 

i sökningen var: eating disorders, family och experiences. För att kombinera söktermerna 

användes en av de vanligaste booleska sökoperatorerna, AND, detta för att fokusera 

sökningen på ett mer avgränsat område (Willman et al., 2011, s. 72-73).  Inklusions- och 

exklusionskriterier valdes ut utifrån syftet med litteraturstudien. Inklusionskriterier i 

sökningen i CINAHL var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, peer reviewed och att 

de skulle vara publicerade efter år 2000. I PubMed var inklusionskriterierna att artiklarna 

skulle vara publicerade sedan 10 år tillbaka och skrivna på engelska. I ProQuest var 

inklusionskriterierna peer reviewed, kvalitativa artiklar och scholarly journals. 

Exklusionskriterien för samtliga sökningar i respektive databas var artiklar som handlade om 

http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/results.multiselectfilterwithicon.displayfiltergroupswithicon:filter/sourcetypenav/Scholarly+Journals?site=psycinfo&t:ac=45E0B5842A424FB8PQ/1
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personer som drabbats av en ätstörning till följd av sjukdom. Innan artiklarna valdes ut lästes 

abstraktet igenom för att se om artikeln var relevant för syftet. Litteratursökningen redovisas i 

tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
Söknr     *)                  Söktermer                                                                 Antal träffar  Antal valda/dubletter 
CINAHL 2015-01-29 
Begränsningar: peer reviewed, publicerade efter år 2000, skrivna på engelska 
1 CH Eating disorders 4,666  
2 CH Family 86,071  
3 FT Experiences 41,693  
4  #1 AND #2 418  
5  #3 AND #4 42 8 (0) 
PubMed, 2015-01-29 
Begränsningar: 10 år, skrivna på engelska 
1 MSH Eating disorders 12,183  
2 MSH Family 382,910  
3 FT Experiences 59,180  
4 
5 

 #1 AND #2 
#3 AND #4 

1,379 
84 

 
3(7) 

ProQuest, 2015-01-29 
Begränsningar: peer reviewed, kvalitativa artiklar, Scholarly Journals 
1 FT Eating disorders 874  
2 FT Family 21,034  
3 FT Experiences 34,710  
4 
5 

 #1 AND #2 
#3 AND #4 

246 
102 

 
2(12) 

*) MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklar som svarade mot syftet valdes ut och kvalitetsgranskades med hjälp av ett protokoll 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod (Willman et al., 2011, s. 175-176). 

Varje artikel fick ett poäng för varje uppfyllt kriterium och noll poäng utdelades vid ett 

negativt eller ej adekvat svar. Poängen räknades sedan ihop för att få ut en procentsats och 

därmed bedöma om artikeln var av låg, medel eller hög kvalitet. Procentindelningen var: 60-

69 % (låg kvalitet), 70-79 % (medel kvalitet) och 80-100 % (hög kvalitet) (Willman et al., 

2006, s. 96, 2011 s. 108, 175-176). Artiklar med låg kvalitet uteslöts från litteraturstudien. En 

artikel var av medel kvalitet för att etiskt resonemang saknades, urvalet var inte strategiskt 

och resultatet redovisades inte i förhållande till en teoretisk referensram. Dock togs denna 

med i analysen för att innehållet bedömdes vara relevant för syftet. En översikt av de artiklar 

som ingår i analysen redovisas i tabell 2 

 

 

 

http://search.proquest.com.proxy.lib.ltu.se/results.multiselectfilterwithicon.displayfiltergroupswithicon:filter/sourcetypenav/Scholarly+Journals?site=psycinfo&t:ac=45E0B5842A424FB8PQ/1
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ingår i analysen (n = 13) 
Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

  Huvudfynd Kvalitet 
(Hög/ 
Medel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cottee-Lane  
et al., 
(2004) 
England 

Kvalitativ 11 (7 mammor, 
4 pappor) 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys 

Det tog länge för föräldrar 
att erkänna en ätstörning. 
De upplevde sjukdomen 
som ett hemskt monster, 
en levande mardröm samt 
att den tog mycket tid. De 
ansåg det som viktigt att 
vara stöttande till den 
sjuke. 
 

Hög 

Dallos & 
Denford 
(2008) 
England 

Kvalitativ 4 (familjer) Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 
 

Den sjuke spelade en stor 
roll i föräldrars egna 
försök att klara upp saker 
från sin egen barndom. 
Alla familjemedlemmar 
hade erfarenheter av att 
relationer innehöll 
konflikter. 
 

 
Hög 

Dimitropoulos 
et al., 
(2009) 
Kanada 

Kvalitativ 12 (syskon) 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Syskon till den sjuke fick 
en roll som beskyddare 
och medlare inom 
familjen. Föräldrar 
förnekade sjukdomen och 
dess symtom.  
 

Hög 
 

Goodier et al., 
(2014) 
Australien 
 

Kvalitativ 11 (6 mammor, 
1 styvmamma, 4 
pappor) 

Telefonintervjuer 
/Induktiv 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Det var till fördel för 
föräldrar med barn med en 
ätstörning att få 
handlingsstrategier. Detta 
för att hjälpa barnet att 
återhämta sig från 
sjukdomen. 
 

Hög 

Hillege  
et al., 
(2006) 
Australien 

Kvalitativ 22 (19 mammor, 
3 pappor) 

Semistrukturerade 
intervjuer/  
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Livet för en familj kunde 
förbättras genom ökad 
integration i 
behandlingsprocessen. För 
att det skulle vara möjligt 
bör sjuksköterskan se 
familjen som en resurs. 
Avsaknaden av stöd 
skapade social isolering.  
 

Hög 
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 Forts. Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ingår i analysen (n = 13) 
Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

  Huvudfynd Kvalitet 
(Hög/ 
Medel) 

 
 
 
 
 

Honey  et al., 
(2006) 
Australien 

Kvalitativ 48 (24 döttrar, 
24 föräldrar) 

Djupgående 
intervjuer/ 
Komparativ 
(jämförande) 
analysmetod 

Syskon hade både en 
positiv och negativ 
inverkan på den sjuke. De 
sågs dock som viktiga och 
inflytelserika när ett barn 
led av anorexia. De 
påverkade även föräldrar 
och deras handlingar. 
 

Hög 

Honey & Halse  
(2007) 
Australien 

Kvalitativ 24 (16 mammor, 
8 pappor) 

Djupgående 
intervjuer/ 
Grounded theory 

Föräldrar såg sin roll som 
viktig även för syskon. De 
upplevde att sjukdomen 
inom familjen påverkade 
det dagliga livet negativt, 
bland annat rutiner, 
relationer och syskons 
känslor.  

Medel 

McMaster 
et al., 
(2004) 
Australien 

Kvalitativ 22 (19 mammor, 
3 pappor) 

Intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Föräldrar kände sig  
utestängda och att de inte 
blev involverade i vården 
av sina barn. Mer 
information om sjukdomen 
samt stöd av personal 
kunde leda till snabbare 
tillfriskning. 
 

Hög 

Perkins et al.,  
(2004) 
England 

Kvalitativ 20 (14 mammor, 
1 pappa, 5 
partners) 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Föräldrar upptäckte 
sjukdomen gradvis. En 
vanlig tanke var att de 
själva kunde ha varit en 
bidragande orsak till 
sjukdomen. Även deras 
egna fysiska hälsa 
påverkades och de 
upplevde stress. 
Familjerelationer 
förbättrades efter 
tillfrisknandet.  
 

Hög 

Svensson  
et al., 
(2013) 
Sverige 

Kvalitativ 10 (6 mammor, 
4 pappor) 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Hermeneutisk 
Fenomenologisk 
analysmetod 

Föräldrar upplevde  
svårigheter att klara av 
vardagen. De uttryckte ett 
ökat behov av mer 
information kring 
sjukdomen och dess 
inverkan på familjen. 
 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ingår i analysen (n = 13) 
Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

  Huvudfynd Kvalitet 
(Hög/ 
Medel) 

 

 

Analys 

De artiklar som var av medel och hög kvalitet analyserades med manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats som innebär att endast det som faktiskt sägs i texten tas ut och analyseras i 

syfte att beskriva familjens upplevelse. Enligt denna metod analyseras innehållet i artiklarna 

utan tolkning. Artiklarna som svarade mot syftet och uppnådde hög eller medel kvalitet vid 

kvalitetsgranskningen kallades en analysenhet. Denna analysenhet lästes noggrant igenom för 

att få en känsla av helheten. Textenheter, exempelvis meningar eller delar av meningar som 

svarade mot syftet extraherades (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). I vårt fall resulterade 

detta i 231 textenheter som översattes till svenska för att underlätta kondenseringen. Sedan 

kondenserades textenheterna till kortare meningar, vilket innebär att korta ned textenheten 

utan att förlora kärnan i texten. För att författarna skulle ha möjlighet att hålla reda på och gå 

tillbaka till den ursprungliga textenhetens sammanhang, valde dessa att märka artikel ett med 

A och textenhet ett med A1. Därefter fortsatte författarna att märka den andra artikeln som 

artikel B, där första textenheten märktes med B1 och så vidare. Textenheterna placerades 

Thomson et al.. 
(2014) 
England 

Kvalitativ 8 (7 mammor, 1 
pappa) 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 

Föräldrar antog att tidiga 
tecken på anorexia istället 
var något som var normalt 
för barn i tonåren.  
Gradvis upptäckande av 
sjukdomen gjorde att 
föräldrar slutligen erkände 
för sig själva att barnet 
faktiskt var sjukt och 
behövde hjälp.  
 

Hög 

Tuval-
Mashiach et al., 
(2014) 
Israel 
 

Kvalitativ 10 (mammor) Djupgående 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Relationer förändrades 
ofrivilligt eller frivilligt 
som ett resultat av dotterns 
sjukdom. 

Hög 

Winn et al., 
(2004) 
England 

Kvalitativ 20 (15 föräldrar, 
5 partners) 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

I studien uttryckte 
föräldrar ett behov av mer 
information, praktiska råd 
samt ett behov av att prata 
med andra om deras 
upplevelser och 
erfarenheter. 
 

Hög 
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därefter i en tabell för att skapa en bättre översikt. Efter sammanförande av likheter i de 

kondenserade textenheterna bildades underkategorier. De underkategorier som beskrev 

samma sak sammafördes i flera steg och bildade slutligen fem kategorier, som inte kunde ingå 

i någon annan slutkategori. Slutkategorierna svarade på vad det manifesta innehållet i 

analysenheten egentligen var.  

 

Resultat 

Resultatet av analysen blev fem slutkategorier (se tabell 3). Citat från analysenheten används 

för att stärka trovärdigheten i resultatet. I resultatet presenteras föräldrar, syskon och den 

sjuke som medlemmar i samma familj. 

 

Tabell 3. Översikt av slutkategorier (n=5 )   

Slutkategorier                                                                                                      
 
Att tvivla på och skuldbelägga sig själv som familjemedlem 
 
Att anpassa sig och omprioritera inom familjen till följd av sjukdomen 
 
Att känna behov av mer information och stöd kring sjukdomen 
 
Att uppleva förändringar i relationer mellan familjemedlemmar 
 
Att uppleva en emotionell berg- och dalbana till följd av sjukdomen 

    

  

  

  

  

 

Att tvivla på och skuldbelägga sig själv som familjemedlem 

Det var vanligt att som familjemedlem tvivla på om man tog rätt beslut gällande 

sjukdomsrelaterade frågor och behandling samt om det ständiga stöttandet var till någon hjälp 

för den sjuke (Dimitropoulos et al., 2009; Perkins et al., 2004). Många upplevde även 

frustration över att inte veta hur man på bästa sätt skulle kunna hjälpa denne att tillfriskna 

(Tuval-Mashiach et al., 2014). En del föräldrar beskyllde sig själva för att inte ha upptäckt 

sjukdomen tidigare och att de var orsaken detta på grund av sina egna attityder gentemot mat 

och matvanor. Föräldrar hade ofta problem att skilja ätstörningsbeteendet från 

tonårsbeteendet, exempelvis att barn avstod från måltider (Perkins et al., 2004, s. 260). Till 

följd av detta tappade barnet vikt vilket föräldrar såg som normalt för den växande tonåringen 

(Thomson et al., 2014). På grund av att föräldrar saknade insikt i sjukdomen tog det lång tid 

innan den sjuke fick hjälp och behandling sattes in. I efterhand önskade en del föräldrar att de 

hade sökt hjälp tidigare (Cottee-Lane et al., 2004; Thomson et al., 2014).  
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…if I’d have caught it earlier it wouldn’t ever have developed as bad as it was, 
but I just, we didn’t see it, we just couldn’t see it, it was very 
complicated…(Cottee-Lane et al., 2004, s. 171) 
 
I did think to myself oh that’ll fizzle out, that’s a fad and in two or three months 
that’ll all be, that’ll all be gone (Thomson et al., 2014, s. 48) 

 

Föräldrar uppgav bland annat känslor av oro, förtvivlan, skuld samt skam och ångest orsakat 

av hopplöshet och självtvivel. Skuld och skam hos föräldrar hindrade dem från att skapa en 

tydlig gräns mellan dem själva och sjukdomen (Dimitropoulos et al., 2009; Goodier et al., 

2014; Hillage et al., 2006). Skuldkänslorna förstärktes av att vårdpersonal ofta lade skulden 

på föräldrar angående barnets sjukdom (Hillege et al., 2006; Tuval-Mashiach et al., 2014). 

Föräldrar kände sig beskyllda av barnen för sjukdomen. Barn var missnöjda över sättet 

föräldrar hade behandlat dem på då de lagts in på sjukhus och föräldrar kände sig uteslutna 

och oförmögna att hjälpa dem. Känslan av maktlöshet förstärktes av att inte kunna hjälpa och 

skydda sina barn (Tuval-Mashiach et al., 2014).  

 

One day we watched TV and saw a baby whose parents burned him with 
cigarettes. I said: What parents could do such a horrible thing to their child? So 
my daughter said: I know parents who did an even worse thing to their child. I 
said: What? She goes: They forced their child to be hospitalised. It was very 
painful for me to hear. (Tuval-Maschiach et al., 2014, s. 619) 

 

Att anpassa sig och omprioritera inom familjen till följd av sjukdomen 

Att leva nära en familjemedlem med en ätstörning ledde till förändringar i familjelivet 

(Perkins et al., 2004). Barnets sjukdom blev högsta prioritet för föräldrar och dagarna 

anpassades utifrån detta. Familjens liv organiserades efter sjukdomen vilket begränsade tiden 

till andra aktiviteter (Svensson et al., 2013). Föräldrar ansåg att den sjuke var i stort behov av 

stöd och i ständigt behov av deras hjälp och de upplevde att de inte kunde lämna denne ensam 

hemma (Perkins et al., 2004).  

 

Föräldrar ansåg sig inte ha gett tillräckligt med uppmärksamhet till övriga syskon till följd av 

den sjukes kamp mot sjukdomen och försökte därför aktivt höja deras välmående. Föräldrar 

hade insikt i att sjukdomen påverkade syskon och att de var i behov av stöd. Föräldrar ansåg 

sig ha en viktig roll och ett stort ansvar över syskon och försökte därför planera in egen tid 
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med enbart dessa. Syskon upplevdes som stöttande och hjälpte både föräldrar och den sjuke 

att klara av situationen. Föräldrar försökte aktivt skydda dem mot sjukdomen, genom 

undanhållande av information om den sjuke och dess behandling (Honey & Halse, 2006). Det 

var vanligt att som familjemedlem sätta den sjukes behov i första hand och åsidosätta sina 

egna. (Dallos & Denford, 2008; Dimitropoulos et al., 2009). Syskon uppgav att de oroade sig 

för hur föräldrars livskvalitet förändrades och hur de påverkades av sjukdomen. Känsla av 

skuld och ansvar hindrade syskon att ta hand om sig själva och majoriteten var beredda att 

göra stora uppoffringar för att hjälpa den sjuke. En del familjemedlemmar kände sig inte 

bekväma med att utomstående skulle ta hand om den sjuke (Dimitropoulos et al., 2009). 

Någonting som också påverkades i familjelivet var middagar och andra matrelaterade 

aktiviteter. Dessa aktiviteter upplevdes ofta som svåra då föräldrar var tvungna att köpa 

speciell mat eller gömma mat från den sjuke (Perkins et al., 2004). Syskon beskrev att de 

sällan hade normala måltider till följd av den sjukes ätstörning. Dessa svårigheter bidrog till 

att familjen undvek gemensamma måltider till vardags eller vid speciella tillfällen 

(Dimitropoulos et al., 2009). På grund av bristen på gemensamma måltider minskade den 

sociala samvaron mellan familjemedlemmar (Svensson et al., 2013). 

 

We have been quite active in [our] church, me and my husband, but we [have] 
quit this alltogether, really ... she (the daughter with ED) needed our constant 
attention around mealtimes. (Svensson et al., 2013, s. 398) 
 
I would not allow anybody else to take care of her, because they don’t know as 
well as I do. ...I know her more as a person and what she does and doesn’t do. I 
feel like I would probably be the best person to look after her. (Dimitropoulos et 
al., 2009, s. 359) 
 

Ibland kände dock familjemedlemmar ett behov av att prioritera sig själva framför sjukdomen 

då deras hälsa och välmående påverkades. Dock gjorde dessa försök att skydda sig själva att 

de kände skuld gentemot den sjuke (Dimitropoulos et al., 2009). En del föräldrar upplevde det 

som nödvändigt att fortsätta leva sitt eget liv för att undvika att förlora fattningen (Perkins et 

al., 2004). 

 

Att känna behov av mer information och stöd kring sjukdomen 

Föräldrar uppgav att de inte fick tillräckligt med stöd från omgivningen. De uttryckte ett 

behov av att prata med andra om deras erfarenheter samt få information om sjukdomen och 

handlingsstrategier att använda sig av (Goodier et al., 2014; Winn et al., 2004).  Mammor 
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ansåg att de var ensamma i omhändertagandet av den sjuke. Ibland var pappor aktivt 

involverade och andra gånger fanns de endast där som stöd då viktiga beslut behövde tas. Allt 

som oftast fick dock mammor klara av barnets sjukdom på egen hand (Tuval-Mashiach et al., 

2014). Föräldrar bad syskon om detaljerad information om den sjukes symtom men även om 

sjukdomen i stort och bakomliggande orsaker, då det antogs att syskon hade mer kunskap om 

sjukdomen och den sjuke (Dimitropoulos et al., 2009). 

 

Familjemedlemmar hade negativa erfarenheter från vården av den sjuke, exempelvis dåligt 

bemötande från vårdpersonal. Negativa upplevelser kunde ses som en varningssignal för 

psykisk stress (Perkins et al., 2004). Föräldrar uppgav att de stängdes ute från vården av sitt 

barn och i och med det miste kontrollen över barnet, vilket gjorde att de kände sig arga och 

ensamma. Trots detta förväntades de vara samarbetsvilliga. Föräldrar uppgav att deras 

desperata rop på hjälp inte blev hörda men när de väl fick hjälp kände de sig lättade. 

Sjukvården upplevdes inte som hjälpsam och föräldrar kände att de blev anklagade av 

vårdpersonal för att vara orsaken till barnets sjukdom. Ibland uppstod missförstånd och brister 

i kommunikationen mellan föräldrar och vårdpersonal. Föräldrar kände sig missförstådda, 

uteslutna och att vårdpersonal saknade empati gentemot dem (McMaster et al., 2004; Tuval-

Mashiach et al., 2014).  

 

My daughter´s psychologist was always telling her: You have to disengage from 

your mother, it´s her fault that you´re sick. (Tuval-Mashiach et al., 2014, s. 624) 

 
 
Att uppleva förändringar i relationer mellan familjemedlemmar 

Det dagliga livet påverkades för familjer till följd av sjukdomen, exempelvis påverkades den 

personliga utvecklingen för varje familjemedlem, gemenskapen inom familjen och empatin 

gentemot varandra (Honey & Halse, 2006). Föräldrars relation till varandra förändrades på ett 

negativt sätt till följd av barnets sjukdom (Hillege et al., 2006). Par vars barn led av en 

ätstörning kände att tiden med varandra begränsades och det tog hårt på äktenskapet att vara 

borta från varandra under långa perioder då den ene vistades på sjukhuset med barnet 

(Svensson et al., 2013). Ibland föll familjen isär och gick åt olika håll, i andra fall kom 

familjen närmare varandra (Hillege et al., 2006). Sjukdomen sågs ofta som ett hinder mellan 

den sjuke och den övriga familjen och det blev ofta mycket fokus på detta istället för på 

relationen mellan familjemedlemmar (Perkins et al., 2004). Föräldrars liv påverkades djupt av 
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barnets sjukdom och som en konsekvens av detta umgicks familjen inte lika ofta med andra 

(Svensson et al., 2013). Mammor beskrev att atmosfären i hemmet försämrades och 

förknippades med rädsla och ångest då bråk och argumentationer med den sjuke blev till en 

vanligt förekommande händelse (Tuval-Mashiach et al., 2014). 

 

One parent:…it was just that the marriage was never the same…we’ve been 

married 30 years and always he’s been there and when I…(encountered) this 

terrible crisis in my life, I wanted him there, he was not…so it’s now just moved 

to a different level…they’re the sad consequences of this (Hillege et al., 2006, s. 

1019) 

 

Familjemedlemmar fick svårt att förlita sig på varandra och samarbeta mot ett gemensamt mål 

om de inte delade samma filosofi om den sjuka. Detta bidrog till att syskon sällan diskuterade 

sjukdomen med föräldrar. En del syskon uppgav att ingenting var normalt, att allt kretsade 

kring den sjuke samt att de inte kunde ha en normal relation med varandra. Det framkom även 

att syskon fick agera medlare mellan den sjuke och föräldrar när konflikter uppstod och 

relationen var ansträngd mellan dessa. Syskon var mer rättvisa, bra på att lyssna, ärliga och 

raka vilket gjorde att familjen sökte assistans från dem i ett försök att hjälpa den sjuke 

(Dimitropoulos et al., 2009; Honey et al., 2006). Konflikter mellan familjemedlemmar bidrog 

till känslor av ångest hos syskon (Dallos & Denford, 2008).   

 

‘I try to be there for everybody, I try to be like a counselor, a mediator and let 
everybody come to me and I try to solve their problems’. [Sibling] 
(Dimitropoulos et al., 2009, s. 354) 

 

Trots mycket negativa upplevelser fanns det positiva stunder, så som närhet med den sjuke. 

En del syskon uppgav att de fick en bättre relation till den sjuke och föräldern som tyckte 

likadant angående sjukdomen, att familjen blivit starkare, mer tåliga och klokare efter 

sjukdomstiden. De fick även bättre förståelse för personer i samma situation (Dimitropoulos 

et al., 2009; Honey et al., 2007; Tuval-Maschiach et al., 2014). 

 

 
Att uppleva en emotionell berg- och dalbana till följd av sjukdomen 

Det var mycket känslor inblandade när det kom till att leva nära en person med en ätstörning. 

Ibland kunde dessa känslor beskrivas som en emotionell berg- och dalbana (Hillege et al., 
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2006). Att leva tillsammans med någon med en ätstörning bidrog till dålig fysisk- och psykisk 

hälsa och sämre livskvalitet hos övriga familjemedlemmar. Ofta erfors höga nivåer av stress 

och utbrändhet hos familjemedlemmar (Goodier et al., 2014).  

 

Tuval-Maschiach et al., (2014) beskrev i sin studie att mammor var de som var mest aktivt 

involverade i barnets sjukdom. De fick ta det största ansvaret och förväntades vara den som 

bevarade familjelivet. I och med att de fick anpassa sig efter övriga familjemedlemmars 

behov upplevde de en större börda. Till följd av detta kände de ensamhet, förvirring, skuld 

och frustration. Mammor var mer emotionellt känsliga än pappor och kände sig utmattade.  

 

There was one time that I threw her out … I called my husband and said: I sent 
her away, I don’t want her here. I don’t care, I’m desperate, I can’t cope 
anymore, I don’t have the energy for it. My other daughters see everything, my 
younger daughter sees it, i don’t want her to learn from her. I just can’t; I threw 
her out. You get to the point where you want to hit her. (Tuval-Mashiach et al., 
2014, s. 621) 

 

Familjemedlemmar kände stor belastning till följd av omhändertagandet av den sjuke och 

ibland upplevde syskon att de fick ingripa för att minska föräldrars börda (Dimitropoulos et 

al., 2009; Perkins et al., 2004). Förbittring och frustration var vanliga känslor hos syskon till 

följd av att föräldrar behandlade barn olika. Syskon upplevde att den sjuke inte lärde sig att ta 

hand om sig själv, ta ansvar för sitt eget tillfrisknande, sin utveckling eller klara av sitt liv på 

ett självständigt sätt på grund av att föräldrar var överbeskyddande gentemot denne 

(Dimitropoulos et al., 2009). Till följd av detta var det även vanligt att syskon kände ilska 

gentemot den sjuke (Dallos & Denford, 2008).  

 

I also have a degree of anger because I see what she has put my parents 
through. (Dallos & Denford, 2008, s. 314) 
 

 I och med syskons stora ansvar vid omhändertagandet av den sjuke, upplevde de psykiska 

problem så som ångest och depression. Oro för den sjuke i kombination med mycket ansvar 

resulterade i mer förkylningar och infektioner, sömn-, ät- och koncentrationssvårigheter 

(Dimitropoulos et al., 2009). Dimitropoulos et al., beskrev att familjer upplevde hjälplöshet då 

den sjuke blev inlagd på sjukhus. Syskon beskrev känslor av maktlöshet och hjälplöshet när 

det kom till att få den sjuke att inse allvaret i sjukdomen och att denne behövde behandling. 

Det var upprivande och stressande att se personen skada sig själv. Att känna sig rädd och 
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desperat var vanligt då de inte visste vad de skulle ta sig till och en del bröt till sist ihop 

(Perkins et al., 2004). Syskon sågs som positiva förebilder för den sjuke men kunde även ha 

en negativ inverkan på denne. Även syskon påverkades av sjukdomen (Dimitropoulos et al., 

2009; Honey et al., 2006). 

  

I consider her (affected sib) my best friend and I’m still very, very close to her 
but just it hurts to see her like this y’know and I feel helpless like I try to give 
her a nudge and it doesn’t do anything for her. (Dimitropoulos et al., 2009, s. 
357) 

 

It has really upset me to the point where, you know, I do feel like I’m cracking 
up. (Perkins et al., 2004, s. 261) 
 

Föräldrar kände stress och svårigheter till följd av sjukdomen och det var vanligt att uppleva 

problem kring att leva nära den sjuke (Perkins et al., 2004). Det var vanligt att uppleva ångest 

och rädsla för att den sjuke skulle försämras både på ett fysiskt-, personligt- och kognitivt 

plan (Goodier et al., 2014). Sjukdomstiden var ofta mycket känslomässigt krävande för 

föräldrar. Detta ledde tillslut till den punkt där de kände att de inte längre klarade av 

situationen (Hillege et al., 2006). Vid de tillfällen den sjuke förbättrades kände 

familjemedlemmar lättnad (Perkins et al., 2004).   

 

I’m happy now, you know, I feel that a huge weight has lifted off me for the first 
time. (Perkins et al., 2004, s. 261) 

 

För att klara av att hantera situationen försökte föräldrar att inte tänka på möjligheter som de 

eller den sjuke gått miste om. De försökte tänka positivt, använda humor, acceptera 

sjukdomen, behålla egna intressen, införskaffa information om sjukdomen och tänka 

optimistiskt för att hantera situationen (Perkins et al., 2004). Föräldrar var tvungna att försöka 

förbise sjukdomen, eftersom det blev ett stort fokus på detta och personen bakom sjukdomen 

glömdes bort (Dimitropoulos et al., 2009).  

 

It was more a realization that I had to try and look past it and the only way to do 
that was to do things with her and try to see her as a person and not just an 
illness. (Dimitropoulos et al., 2009, s.358) 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva familjens upplevelse av att leva nära en person 

med en ätstörning. Analysen resulterade i fem slutkategorier: att tvivla på och skuldbelägga 

sig själv som familjemedlem, att anpassa sig och omprioritera inom familjen till följd av 

sjukdomen, att känna behov av mer information och stöd kring sjukdomen, att uppleva 

förändringar i relationer mellan familjemedlemmar och att uppleva en emotionell berg- och 

dalbana till följd av sjukdomen. 

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom att det var vanligt att som familjemedlem känna 

tvivel kring om de gjorde rätt angående sjukdomsrelaterade frågor och behandling. Det var 

även vanligt att känna frustration över att inte veta hur man på bästa sätt skulle hjälpa den 

sjuke. Antonovsky (2005, s. 38) använder ett salutogent synsätt vilket innebär att motsatsparet 

hälsa och ohälsa används, där utgångspunkten är när personen upplever känsla av 

sammanhang (KASAM). Delbegreppen inom KASAM är meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Meningsfullhet anges som det centrala begreppet och avspeglar i vilken 

utsträckning personen känner engagemang och motivation i olika händelser. Enligt 

Antonovsky bör en person känna en hög känsla av meningsfullhet för att kunna förstå eller 

hantera situationen denne befinner sig i. Antonovsky menar att de personer som upplever ett 

sammanhang i tillvaron och ser sina handlingar som meningsfyllda är de som har hälsa. I och 

med att familjemedlemmar i denna litteraturstudie tvivlade på sina handlingar har de enligt 

Antonovsky (2005, s. 45-46) låg KASAM och upplever därmed ohälsa. I denna 

litteraturstudie ansåg en del familjemedlemmar att de tappade motivationen att stötta den 

sjuke till förbättring samt få denne motiverad att ta emot hjälp. Enligt Antonovsky är det 

viktigt att personen känner engagemang och motivation för att uppleva meningsfullhet och 

därmed en ökad KASAM (Antonovsky, 2005, s. 45-46). Vidare beskrivs (s.44) begreppet 

begriplighet som i vilken utsträckning man hanterar yttre- och inre stimuli. I denna 

litteraturstudie levde föräldrar i ovisshet om hur framtiden skulle bli, exempelvis hur sjukt 

barnet skulle bli. Detta kan enligt Antonovsky ses som att föräldrar hade låg känsla av 

begriplighet och därmed låg KASAM, eftersom att det inte gick att förutsäga vad som skulle 

ske i framtiden. Begreppet hanterbarhet innebär enligt Antonovsky (2005, s. 45) de resurser 

man har till förfogande för att hantera en situation. Föräldrar i denna litteraturstudie upplevde 

brist på stöd och information om sjukdomen. På grund av brist på resurser var det svårt för 

dessa att hantera situationen, vilket enligt Antonovsky kan leda till låg hanterbarhet och 
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därmed lägre KASAM. Dock kan detta ses som att föräldrar var på god väg mot en högre grad 

av hanterbarhet eftersom att dem gjorde det bästa av situationen genom bland annat 

användandet av humor. 

 

I litteraturstudien framkom att det var vanligt att som familjemedlem skuldbelägga sig själv 

för sjukdomen. Samma resultat kan ses i en studie gjord av Weimand, Hall-Lord, Sällström 

och Hedelin (2013), där föräldrar till barn med psykisk ohälsa anklagade sig själva för att vara 

orsaken till barnets sjukdom. I den här litteraturstudien framkom även att det var vanligt som 

familjemedlem till en person med en ätstörning att känna börda, vilket också framkom i 

studien av Amador, da Silva Reichert, de Lima och Collet (2013) där de beskrev att föräldrar 

till barn med cancer upplevde börda. Även Karp och Tanarugsachock (2000) beskrev i sin 

studie att föräldrar till personer med psykisk sjukdom upplevde detta. Många kände stor 

osäkerhet kring hur de skulle lösa situationen och när de skulle kontakta professionella 

vårdgivare för att få hjälp.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att det blev omprioriteringar inom familjen till följd 

av barnets sjukdom och att familjen fick anpassa sig efter detta. Föräldrar uppgav att syskon 

påverkades kraftigt då de inte hade tid för dem och att de inte fick tillräckligt med 

uppmärksamhet på grund av den sjuke. I en studie (Brown, Pikler, Lavish, Keune & Hutto, 

2008) om familjer med barn som lider av cancer, beskrevs det att syskon blev väldigt 

påverkade av barns sjukdom och föräldrars frånvaro. De kunde ibland uppleva ilska och 

avundsjuka gentemot den sjuke. Resultatet i litteraturstudien visade att syskon ständigt oroade 

sig över hur föräldrar påverkades av barns sjukdom. I en studie av Brown et al., (2008) 

framkom det att syskon oroade sig över föräldrars stress orsakat av barns sjukdom och deras 

ständiga prioritering av denne.  

 

I den här litteraturstudien framkom det att familjer upplevde brist på stöd och information från 

omgivning och vårdpersonal. Nguyen (2009) nämnde i sin studie att familjemedlemmar 

ibland kände att de inte fick adekvat socialt stöd från omgivningen. Personer som däremot 

hade ett stort socialt stöd upplevde mindre stress och kände sig därmed tillfredsställda. I 

litteraturstudiens resultat framkom det även att familjemedlemmar fann det som svårt att hitta 

information om sjukdomen och handlingsstrategier. Nguyen (2009) förklarade att 

sjuksköterskor har en viktig roll i detta och kan förse familjemedlemmar med exempelvis 

kontaktinformation till lämpliga yrkesprofessioner eller introducera dessa till stödgrupper. 
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Genom att förse familjemedlemmar med handlingsstrategier för att minska stressen, minskar 

man även deras känsla av börda.    

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att familjemedlemmars relation till varandra 

förändrades. Enligt Da Silva, Jacob och Nascimento (2010) uppstod både positiva och 

negativa förändringar i föräldrars relation till följd av barns cancersjukdom. Bland annat blev 

det förändringar i kommunikationen, stressnivån och deras roll som föräldrar. Positiva 

förändringar var att de lärde känna sina egna styrkor och resurser för att hantera barnets 

sjukdom. En negativ förändring var att deras äktenskap försvagades. Även Flynn och 

Mylcahy (2013) beskrev att dynamiken förändrades och relationerna blev ansträngda i 

familjer där en person led av demens. Häftiga konflikter mellan familjemedlemmar var 

vanligt förekommande.  

 

Att leva nära en familjemedlem med allvarlig sjukdom påverkade hela familjen. I 

litteraturstudien framkom exempelvis känslor av frustration, maktlöshet, hjälplöshet, ångest 

och känslor av skam. Även kroppsliga symtom framkom, så som förkylningar och infektioner, 

sömn-, ät- och koncentrationssvårigheter. Liknande resultat framkom i en studie av Weimand 

et al., (2013) där de beskrev att familjemedlemmar till personer med psykisk ohälsa upplevde 

sömnsvårigheter, ångest, depression, utmattning och känslor av skam. I resultatet i 

litteraturstudien framkom det att familjemedlemmar använde sig av exempelvis humor för att 

klara av situationen och känslor som uppstod till följd av denna. Shortman et al., (2013) 

beskrev att användandet av humor kunde lätta upp situationen, göra den hanterbar samt öka 

livskvaliten hos familjemedlemmar. De beskrev att mammor fick ta ansvar för en stor del av 

arbetet kring den sjuke, vilket även framkom i resultatet av denna litteraturstudie. 

 

Interventioner 

För att familjemedlemmar på ett bättre sätt ska kunna hantera vardagen med den sjuke är det 

bra om dessa får kunskap om olika handlingsstrategier. Nedan föreslås två olika 

interventioner som kan vara till hjälp då man lever nära en person med en ätstörning.  

 

Det finns en rad interventioner att tillämpa för att få familjemedlemmar att känna stöd och få 

information om sjukdomen. Macdonald, Murray, Goddard och Treasure (2011) använde sig 

av en intervention där familjemedlemmar bland annat fick fem DVD-filmer och en manual 

som innehöll handlingsstrategier för situationer som uppstod i vardagen. DVD-filmerna 
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innehöll strategier för planering av det dagliga livet som var särskilt lämpliga om den sjuke 

bodde hemma. Familjemedlemmar upplevde att projektet överlag ledde till ökad självkänsla 

och självförtroende. Andra positiva effekter var exempelvis minskad stress och ångest samt 

förbättrad kommunikation med den sjuke. Dock fanns svårigheter med att använda sig av de 

handlingsstrategier de lärde sig från manualen, exempelvis brist på kommunikation med den 

sjuke och att det på pappret verkade mycket enklare än det var i verkligheten. Det var även 

svårt att tillämpa dessa strategier de gånger den sjuke levde i ett eget hem. Även om deltagare 

hade positiva upplevelser av interventionen, tyckte flera att det hade varit fördelaktigt att få ta 

del av materialet vid sjukdomens början.  

 

Treasure, Whitaker, Todd och Whitney (2012) använde sig av workshops som pågick under 

tre dagar där kognitiv beteendeterapi användes för att minska familjemedlemmars depression 

och ångest. De använde sig även av motiverande samtal för att rikta in sig på 

ätstörningssymtom, dålig kommunikation och starka känslor. Förutom att minska depression 

och ångest var även syftet med dessa workshops att diskutera och dela svagheter och styrkor 

om hur man hanterar att leva nära en person med en ätstörning, med andra som befann sig i en 

liknande situation. Detta minskade känslor av isolering och stigma samt öppnade upp för 

möjligheten att ta del av andras handlingsstrategier. Även om familjer var skeptiska till denna 

intervention upplevde de i slutändan att bördan och stressen minskade.  

 

Metoddiskussion 

Att använda sig av inklusions- och exklusionskriterier specificerar urvalet av artiklar. 

Författarna i denna studie har valt att använda sig av detta vilket kan ses som en styrka då 

sökningen smalnades av enbart mot syftet (Polit & Beck, 2008, s. 338). Artiklar som valdes ut 

var skrivna på engelska vilket gjorde att risken för feltolkning ökade då författarna inte har 

detta som modersmål, vilket kan ses som en svaghet. Artiklarna var av medel eller hög 

kvalitet vilket ökade trovärdigheten. Dock bör viss hänsyn tas till att författarna inte har för 

vana att kvalitetsgranska vetenskapliga studier och därför fanns risk för eventuell 

felbedömning, vilket kan ses som en svaghet. En annan svaghet i litteraturstudien kan vara att 

författarna inte har diskuterat sin egen förförståelse gällande ämnet. Under arbetets gång har 

författarna haft regelbunden kontakt med handledaren samt deltagit i seminarier. Detta kan ses 

som en styrka då arbetets kvalitet kontinuerligt bedömdes och därmed blev bättre i slutändan. 

Varje steg i arbetet diskuterades kontinuerligt mellan författarna för att säkerställa att ingen 

del fallit bort (Graneheim & Lundman, 2004).  
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För att säkerställa trovärdigheten i denna litteraturstudie användes begreppen pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2013, s. 302-303).  

Pålitlighet påvisades genom att tillvägagångssättet för att komma fram till resultatet var 

detaljerat beskrivet, vilket gör att läsaren på ett enkelt sätt kan förstå hur författarna gått 

tillväga och upprepa detta med liknande förhållanden och deltagare. Tillförlitlighet innebär att 

deltagarna ska känna igen sig i resultatet. I denna litteraturstudie gjordes detta genom att citat 

från deltagarna togs med. Kvalitativa studiers begrepp överförbarhet innebär att man 

bestämmer i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra miljöer och grupper. 

Författarna har detaljerat beskrivit tillvägagångssättet vilket gör att läsaren kan avgöra om 

resultatet är överförbart till andra sammanhang (Polit & Beck, 2008, s. 202). Korrekt 

referensteknik samt referenslista har använts vilket gör att läsaren på ett enkelt sätt kan spåra 

data till dess originalkälla. Detta tyder på bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2013; Polit & 

Beck, 2008). 

 
 Slutsats 

Ätstörningar är relativt vanligt förekommande i samhället. Det är troligt att vårdpersonal 

stöter på familjer som har denna typ av problematik i hälso- och sjukvården och därför är det 

viktigt att ha kunskap om det. Denna litteraturstudie kan bidra med viktig kunskap om hur det 

är att leva nära en person med en ätstörning. Resultatet visar att hela familjen påverkas 

avsevärt, både fysiskt och psykiskt. Omprioriteringar inom familjen var vanligt då den sjuke 

fick en central roll. Detta innebar att syskon åsidosattes och fick ta ett större ansvar i familjen. 

Familjemedlemmar kände sig förbisedda och skuldsatta av vårdpersonal och uteslöts ofta från 

vården av sina barn. Ökad information om sjukdomen och stöd kan ge familjemedlemmar 

möjlighet att känna sig sedda.  

 

Som sjuksköterska bör denne vara medveten om att behovet av stöd och information är stort 

och att det är viktigt att tillgodose detta behov för att familjer ska känna stöttning. Genom 

detta får familjer även en chans att hantera situationen på ett bättre sätt då information om 

sjukdomen kan ge möjlighet till ökad förståelse och därmed kan dessa fungera som ett bättre 

stöd till den sjuke. Det är viktigt att vara medveten om vikten av att familjen involveras i 

vården av den sjuke och se dessa som en resurs istället för ett hinder för god vård. Genom att 

involvera familjen i vården av den sjuke kan detta leda till förbättrad sammanhållning i 

familjen.   
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Författarna anser att det krävs vidare forskning då detta är ett relativt outforskat men viktigt 

område. Vidare forskning kan ske genom användandet av andra infallsvinklar i syftet, 

exempelvis den sjukes syn på familjens betydelse under sjukdomsperioden.  
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