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Sammanfattning    

Föräldrar och deras barn är en del av varandras livsvärld i och med att de lever ihop 

vilket gör att även föräldern påverkas när barnet drabbas av en sjukdom såsom anorexia 

nervosa. Sjukdomen innebär en medveten viktförlust och även förändringar i 

personlighet och beteende hos den unge. I Sverige beräknas 0,2-0,4 % av de unga 

kvinnorna leva med sjukdomen och förhållandet mellan pojkar och flickor är 1:10. Att 

se sitt barn svälta väcker många känslor hos föräldrarna och för att sjuksköterskan ska 

kunna ge ett bra stöd och bemötande krävs kunskaper om föräldrarnas upplevelser. 

Syftet med vår studie är därför att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett 

barn med anorexia nervosa. För att uppnå syftet på bästa sätt använde vi oss av en 

metod formulerad av Dahlberg (1997) i analysen av självbiografier. I resultatet 

framträdde fyra teman och nio subteman. I temat att känna ängslan beskriver 

föräldrarna en rädsla, oro och osäkerhet som är genomgående under sjukdomsperioden. 

Föräldrarna upplever negativa känslor som ger dem känslan av att tappa kontrollen över 

situationen och sitt barn. Under sjukdomsperioden upplever föräldrarna en utmattning 

och isolering som ger dem en känsla av att inte räcka till, vilket förstärks av den 

okunskap de har om sjukdomen. Bland dessa negativa känslor finns även ljusglimtar, 

främst i de framsteg som deras barn gör, vilket tillsammans med relationer till andra 

människor får föräldrarna att känna styrka. Resultatet visar att föräldrarna är i behov av 

ett bra bemötande och stöd från sjuksköterskan för att orka vidare. Föräldrarna upplever 

även att de behöver kunskap om sjukdomen för att kunna ta hand om sitt barn, i vilket 

sjuksköterskan kan vara behjälplig.  

 

 

Nyckelord:  Anorexia nervosa, föräldrar, upplevelser, barn. 
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INLEDNING 

I dagens samhälle är kroppsfixering ett genomgående tema i både tidningar och 

television, riktat både mot män och kvinnor. Idealet som förmedlas av media är att vara 

smal och/eller vältränad samt framgångsrik och produktiv. Detta kan vara en av de 

bidragande faktorerna till att unga människor kan drabbas av anorexia nervosa. De 

drabbade unga människorna bor oftast med sina föräldrar vilket gör att hela familjen blir 

involverad i sjukdomen. Föräldrarna spelar en stor roll i ungdomarnas kamp mot 

anorexia nervosa, samtidigt som de själva kan uppleva ett stort lidande kopplat till att se 

sitt eget barn tyna bort.  

 

Sjuksköterskan kan vara den första professionella vårdgivaren som kommer i kontakt 

med den drabbade och dess familj. Detta första möte kan ske inom primär- eller 

slutenvård vilket gör att vi som sjuksköterskor måste vara förberedda att möta en familj 

med denna problematik. Fokus hamnar lätt på den unga som är sjuk och föräldrarna 

hamnar i bakgrunden, trots att föräldrarna spelar en stor roll i den ungas liv. Vi vill öka 

kunskapen kring hur vårdpersonal kan stödja och bemöta föräldrarna genom att 

analysera självbiografier kring föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med 

anorexia nervosa. 

 

BAKGRUND 

I arbetet används ordet förälder och då inkluderas även den icke-biologiska 

vårdnadshavaren om denne har huvudansvaret för den unga och delar dennes vardag. I 

litteraturen används både begreppet barn, ung och tonåring men vi har valt att använda 

oss av ordet ung eftersom det är tonåringar vi fokuserar på. Däremot använder vi ordet 

barn när vi beskriver förhållandet till föräldern. 

Anorexia nervosa 

Historik 

”Anorexia nervosa betyder ’aptitlöshet av nervösa skäl’” (Cederblad, 2001, s.124). 

Sjukdomen innebär medveten viktförlust genom bantning, användning av laxantia, 

kräkningar och överdrivet motionerande (Cederblad, 2001). Det har funnits exempel på 

anorexia nervosa långt tillbaka i tiden men det är endast de senaste 100-150 åren som är 

någorlunda väldokumenterade. Under 60- och 70-talet definierades självsvält som ”en 

kamp för autonomi, kompetens, kontroll och självrespekt” (Norring & Clinton, 2002, s. 

20). Under 80-talet växte intresset för forskning inom detta område, men det dröjde 

fram till 90-talet innan specialistverksamheter startades inom öppenvården (Norring & 

Clinton, 2002). 

Engström (2002) beskriver anorexia nervosas epidemiologi och menar att 

kartläggningen av sjukdomen försvåras av de drabbades ovilja att söka professionell 

hjälp samt av att sjukdomen är ovanlig i befolkningen. Enligt Engström (2002) lider 

0,2-0,4 % av de unga kvinnorna i Sverige av sjukdomen och 10-40/100 000 unga 

kvinnor per år insjuknar i sjukdomen. Incidensen bedöms ha varit stabil under de 

senaste 25 åren, men däremot nämner Cederblad (2001) att anorexia nervosa ökar i 
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västvärlden.  Reas et. al (2005) nämner att proportionerna mellan antal pojkar och antal 

flickor med sjukdomen är 1:10. Alltså insjuknar en pojke per tio flickor.  

Enligt Clinton och Norring (2002) kan sjukdomen debutera i olika åldrar, alltifrån sju 

års ålder till långt upp i medelåldern. Dock är det vanligast att debuten sker i de senare 

tonåren. 

Orsaker och yttringar 

Sjukdomens uttryck och orsaksförlopp kan variera mellan olika individer men kan 

föregås av negativa livshändelser som exempelvis allvarlig sjukdom, skilsmässa eller 

sexuella övergrepp. Bantning kan förekomma i kombination med missnöje över den 

egna kroppen innan sjukdomen debuterar (Clinton & Norring, 2002). Clinton, Engström 

och Norring (2002) menar att det därmed inte är säkert att alla som bantar får en 

ätstörning, utan individerna som drabbas har ofta en sårbarhet vilken kan ha biologiska, 

psykologiska och sociokulturella orsaker. Gällande de biologiska faktorerna finns det 

inga bevis på att anorexia nervosa är genetiskt betingad, men forskningen tyder på att 

den drabbade kan ha ökad serotoninaktivitet. Serotonin tros ha en hämmande effekt i 

nervsystemet vilket skulle kunna förklara den självkontroll som personer med anorexia 

nervosa har. Som psykologisk faktor nämndes tidigare trauman i form av negativa 

livshändelser som tros kunna utlösa sjukdomen, antingen i sig självt eller i kombination 

med individens personlighet. En ytterligare faktor kan vara en familjekonstellation som 

präglas av låg förmåga att hantera konflikter samt bristfällig kommunikation. En 

kognitiv aspekt i uppkomsten av sjukdomen diskuteras, nämligen den sociala 

bekräftelsen på viktnedgången och den känsla av kontroll som bantningen ger. Detta 

förstärker det viktfokuserade beteendet ännu mer. Den sociokulturella aspekten handlar 

mycket om det smala kroppsidealet som förmedlas av massmedia. Det massmediala 

budskapet innebär att detta är ett ideal som kan uppnås av alla bara viljan finns (Clinton, 

Engström & Norring, 2002). 

 

En diagnosmetod är att mäta Body Mass Index (kg/m2) där individen ska ha ett värde 

under 17.5 för att diagnostiseras med anorexia nervosa (Ottoson & Ottoson, 2007). Det 

finns även två andra diagnossystem som kan användas vid diagnostisering av 

ätstörningar, nämligen ICD-10 och DCM-IV (Bilaga 1). Av dessa används främst den 

sistnämnda (Norring & Clinton, 2002). Vid anorexia nervosa förändras kroppen vilket 

visar sig som låg vikt, avmagring, dålig perifer cirkulation, nedsatt hudtemperatur, 

sprött och matt hår samt torr och gulfärgad hud. Även så kallad lanugohår är vanligt 

förekommande i ett senare skede av sjukdomen, vilket är en fjunig behåring av stora 

delar av kroppen vars funktion är att behålla värmen. Vanliga kliniska fynd kan vara låg 

puls, hypotoni, trötthet, frusenhet, orkeslöshet och nedsatt muskelkraft. 

Endokrinologiska förändringar förekommer i form av sänkta nivåer av könshormoner 

som kan resultera i minskad sexlust, osteoporos och att menstruationen upphör eller 

aldrig debuterar. Eftersom personen intar små mängder föda stimuleras inte 

tarmperistaltiken normalt, vilket leder till förstoppning, magvärk och en känsla av 

uppkördhet.  Ett fynd som ofta stärker den onda cirkeln av viktnedgång är ödem då 

detta ger en känsla av att ha ökat i vikt (Hägglöf, 2002). Det är vanligt att personer med 

anorexia nervosa beskriver sin kroppsform som större än vad den egentligen är. 

Matvanorna präglas av strikta rutiner och ritualer och intagandet av måltid ger en känsla 

av uppblåsthet och dåsighet istället för vanlig mättnad (Ottoson & Ottoson, 2007). 
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Vanliga personlighetsdrag hos unga med anorexia nervosa är ängslighet, perfektionism, 

medgörlighet och en ovilja gentemot förändringar (Strober et al., 2006). Svälten i sig 

kan enligt Wallin (2002) påverka den unges personlighet i form av irritation, 

nedstämdhet och envishet. Andra förändringar hos individen som kan uppkomma är 

störd kroppsuppfattning, svårigheter att identifiera känslor, oförmåga att uppleva hunger 

och mättnad samt en tendens att isolera sig från omvärlden.  Den unge kan också känna 

förlust av förmågan till att ta egna initiativ (Cederblad, 2001). Enligt Gustafsson (2002) 

känner den drabbade ofta skuldkänslor i tron att de är till last för familjen och dessa 

skuldkänslor tycks förvärra sjukdomen. Enligt Clinton och Norring (2002) så är den 

kliniska bilden hos de olika könen i stort sett densamma.  

Enligt Clinton och Norring (2002) är det vanligt att personer med anorexia nervosa även 

lider av annan psykisk ohälsa så som depression, nedstämdhet, ångest, social fobi och 

missbruksproblem. Strober et al. (2006) nämner också ångest och socialfobi i samband 

med samsjuklighet men tillägger även tvångstankar.  

Behandling och prognos 

Wallin (2002) säger att behandlingen bör utgå från familjens situation och delar upp 

denna i olika faser. Den första kallas den intensiva fasen och innebär en korrigering av 

den unges medicinska tillstånd. Då svälten är det dominerande orosmomentet hos både 

föräldrar och behandlare börjar behandlingen med att häva denna. I den nästföljande 

terapeutiska fasen som oftast tar längst tid, väljs terapimetod som enligt Clinton och 

Norring (2002) kan vara till exempel kognitiv beteendeterapi, familjeterapi och 

kroppsinriktad behandling.  Wallin (2002) beskriver vidare att i avslutningsfasen ligger 

fokus på att hjälpa familjen hitta nya sätt till interaktion och att hjälpa den drabbade att 

återfå kontroll över sitt liv. Även om normalvikt och psykiskt välmående har uppnåtts 

behövs det vanligtvis 6-12 månaders uppföljning efter avslutad behandling.  

Av de som drabbats av anorexia nervosa är 70 % friska från både denna sjukdom och 

annan psykisk ohälsa två till tre år efter avslutad behandling. Dock är tillfrisknandet 

väldigt individuellt och behandlingsberoende (Wallin, 2002). Kvinnor vars sjukdom har 

krävt sjukhusinläggning löper 20 år efter utskrivningen fortfarande ökad risk för att dö i 

förtid (Socialstyrelsen, 2009). Anorexia nervosa har enligt Clinton och Norring (2002) 

en betydligt högre dödlighet än vad man tidigare trott. Detta påstående styrks även av 

Crisp et al. (2006) som säger att anorexia nervosa är en stor riskfaktor för självmord. 

Förutom självmord så är död genom malnutrition den vanligaste dödsorsaken i samband 

med sjukdomen. 

Samspel mellan föräldrar och unga 

Föräldrarna är en resurs för den unge och dessa två parter påverkar varandra genom sitt 

samspel. Föräldrarna är de som vårdar den unge och de har ett stort behov av 

information när deras barn drabbas av sjukdom, vilket delvis beror på ovisshet om 

behandling och prognos (Tveiten, 2000). Den naturliga vårdrelationen präglas av 

förförståelse och ett oreflekterat handlande (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & 

Suserud, 2003). En naturlig vårdrelation finns mellan föräldrar och deras barn vilket 

innebär att föräldrarna tar hand om sitt barn som de alltid har gjort, men denna 
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vårdrelation kan förändras när den unge drabbas av sjukdom. Även Edwinsson Månsson 

och Enskär (2008) skriver om föräldrarnas betydande roll i vården av sitt sjuka barn. De 

är den unges trygghet och de personer som känner sitt barn bäst vilket gör att de är 

känsliga för förändringar i tillståndet hos den unge. Föräldrar och deras barn är en del av 

varandras livsvärld, vilket av Dahlberg et al. (2003) beskrivs som personens levda värld, 

såsom personen själv erfar den. Detta gör föräldrarna till en viktig resurs i mötet med 

sjukvården. Även Wallin (2002) nämner föräldrarnas betydelse då det är svårare för den 

unga att bli frisk om det inte finns stöd och uppbackning från sina föräldrar.  

I dagens samhälle är familjerna mindre än vad de var förr vilket leder till att föräldrarna 

i olika stressituationer har få andra vuxna människor som de kan vända sig till och få 

hjälp av. Detta gör att familjemedlemmarna blir beroende av varandra och föräldrarnas 

ansvar för sina barn ökar ytterligare. En annan konsekvens av detta blir att en individs 

välbefinnande påverkar resten av familjens mående, alltså påverkar den unges sjukdom 

hela familjen (Cederblad, 2001). Det är den subjektiva delen av hälsan som inom 

vårdvetenskapen ofta beskrivs som välbefinnande, vilket är personens egen upplevelse 

av sin hälsa och därmed är den unik och personlig (Wiklund, 2003). Det är viktigt att 

som sjuksköterska ta hänsyn till detta vid mötet med den sjuka och dess familj. Även 

Dahlberg et al. (2003) betonar betydelsen av att de närstående uppmärksammas då de är 

en resurs för den sjuke. Detta kan göras genom att sjuksköterskan etablerar en 

professionell vårdrelation med föräldrarna. Den här sortens relation bör kännetecknas av 

ett förhållningssätt som innebär att vårdaren reflekterar över sin förförståelse och har en 

öppenhet i situationen. Att vara professionell innebär också att vårdaren ska utgå från 

sina kunskaper och erfarenheter i vården samt att denne inte ska förvänta sig att vinna 

något på relationen. 

Enligt Clinton och Norring (2002) spelar maten en stor roll i vårt sociala liv och i 

etablerandet av relationer. Maten innebär inte bara att tillföra kroppen näring utan har 

även en kulturell och social betydelse. Wallin (2002) skriver att det betyder mycket för 

föräldrarna att ge sitt barn mat och det blir då lätt för föräldrarna att ta på sig skulden för 

den unges förändrade matvanor, vilket kan leda till en stor osäkerhet inom hela familjen 

som blir mer konfliktkänslig. Hela familjens tänkande kommer att kretsa kring mat och 

ätande. Även Gustafsson (2002) nämner att föräldrarna kan ha skuldkänslor samt känna 

misslyckande och otillräcklighet då deras barn inte äter. Enligt Tveiten (2000) känner 

sig föräldrar till ett sjukt barn också övergivna och ensamma. Skuldkänslor och 

ensamhet kan leda till ett livslidande som enligt Wiklund (2003) innebär det lidande 

som påverkar hela individens liv och som ofta framträder i samband med sjukdom. 

Lidandet uttrycks i en känsla av att inte kunna leva upp till sina egna och andras 

förväntningar och reflektioner över vem man är kan uppkomma. Enligt Dahlberg et al. 

(2003) kan de närståendes lidande vara minst lika stort som den sjukes. De närstående 

har sett personen genomgå förändringar under en längre tid, både kroppsligen och 

personlighetsmässigt. Dessa förändringar är framförallt vanliga vid anorexia nervosa 

och kan vara skrämmande att uppleva för föräldern. 

 

Tidigare forskning 

Det finns många självbiografier skrivna av unga människor som lider av anorexia 

nervosa, samt en hel del forskning som beskriver upplevelsen av att leva med 
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sjukdomen. Den största delen av denna forskning delar upp upplevelsen i två delar, ofta 

kallad anorexia nervosa som fiende och anorexia nervosa som vän. När sjukdomen ses 

som en fiende är det framförallt besatthet av mat som är det mest framträdande 

problemet (Button & Warren, 2001; Serpell, Treasure, Teasdale & Sullivan, 1999; 

Skårderud, 2007), maten tar över allt annat vilket leder till förlust av det sociala livet 

och en känsla av att slösa bort sitt liv (Serpell et al., 1999). Den drabbade har ofta en 

känsla av att sjukdomen sårar de närstående samt att vännerna går förlorade (Button & 

Warren, 2001; Serpell et al., 1999).  

När anorexia nervosa istället ses som en vän framträder framförallt känslan av kontroll 

som det anorektiska beteendet ger och dessutom tränger personen bort sina riktiga 

känslor och orsaken till dessa genom att svälta sig själv (Button & Warren, 2001; 

Nordbö, Espeset, Gulliksen & Skårderud, 2006; Serpell et al., 1999; Skårderud, 2007). 

Sjukdomen är även ett sätt för den unga att visa omvärlden att allt inte är som det ska 

utan att behöva använda sig av ord, samt att reaktionen på viktnedgången från 

omvärlden ger en ökad självkänsla (Nordbö et al., 2006; Serpell et al., 1999).   

 

PROBLEMFORMULERING 

Anorexia nervosa är den allvarligaste och vanligaste ätstörningen bland unga människor 

i Sverige, framförallt drabbas unga flickor men även pojkar får sjukdomen. Tidigare 

forskning berättar mycket om hur de unga själva upplever att leva med anorexia 

nervosa, men föräldrars upplevelser av att ha ett barn med den här sjukdomen är 

bristfälligt belyst. Detta leder till att sjuksköterskan inte vet hur hon på bästa sätt ska 

bemöta dessa föräldrar. Eftersom det främst är unga som drabbas av sjukdomen så 

spelar föräldrarna en betydelsefull roll i de ungas dagliga liv samt i deras kamp mot 

sjukdomen. För att sjuksköterskan ska kunna ge ett bra stöd till föräldrarna är det viktigt 

att ha kunskap om hur föräldrar till barn med anorexia nervosa upplever tillvaron. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med anorexia 

nervosa. 

 

METOD 

Design 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi har analyserat narrativer. Enligt 

Dahlborg Lyckhage (2006) innebär den narrativa metoden att det skrivna materialet 

representerar författarens livsvärld, vilket självbiografier är ett exempel på.  

Datainsamling och urval 

Vi har valt att använda självbiografier som informationskällor eftersom vårt syfte är att 

beskriva föräldrars upplevelser, berättade med deras egna ord. Förutom att biografierna 

skulle vara skrivna av föräldrar var ett annat inklusionskriterium att de skulle beskriva 

sin levnadssituation under en tid när deras barn var drabbat av anorexia nervosa. Vårt 
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viktigaste exklusionskriterium var bulimia nervosa eftersom vi enbart var intresserade 

av anorexia nervosa. Flera av böckerna som framkom i sökningen var skönlitterära eller 

skrivna av ungdomarna själva och exkluderades därför.  

 

Sökningen gjordes genom att söka systematiskt i olika bibliotekskataloger och målet 

med vår sökning var att få fram tre till fyra självbiografier. Sökorden som användes var 

anorexia nervosa och anorexia där vi fick flest träffar i sökningar med det sistnämnda 

sökordet. Antalet träffar presenteras i tabellen nedan.  Sökningen gav oss enbart titlar, 

därför använde vi oss av sökmotorn Google för att få fram en kort beskrivning av 

boken. Efter sökningarna inkluderades två självbiografier utifrån ovanstående 

inklusions- och exklusionskriterier.  

 

Tabell 1: Översikt över litteratursökning 

 

Bibliotek Sökord: Anorexia, 

(användbara träffar) 

Sökord: Anorexia nervosa, 

(användbara träffar) 

Borås stadsbibliotek 37 (1) 28 (2) 

Biblioteken i Kungälv 19 (1) 17 (1) 

Bibliotek på Högskolan i 

Borås 

57 (1) 51 (1) 

 

 

Resultatet av den systematiska sökningen blev ”Anorexia : en ordlös själ” skriven av 

Regina Birkehorn som skriver ur en fostermors synvinkel och ”Då fanns ingen nåd : om 

anorexia nervosa” skriven av Ann Hörnfeldt ur ett föräldraperspektiv. I båda 

självbiografierna var det en flicka som var drabbad av anorexia nervosa.  

 

Vår ursprungliga sökning gav endast två relevanta böcker som motsvarade vårt syfte 

och vi bestämde oss för att även söka på engelska titlar. Sökningen skedde manuellt på 

olika bokförlags hemsidor med samma sökord, exklusions- och inklusionskriterer som 

tidigare. Denna sökning gav tre relevanta böcker varav två gick att få tag på. Dessa två 

var "Alice in the looking glass" av Jo och Alice Kingsley, där modern inleder med att 

berätta sin historia och dottern avslutar boken, samt "Catherine: The story of a young 

girl who died of anorexia nervosa" skriven av Maureen Dunbar, där mamman beskriver 

åren då Catherine var sjuk med korta inlägg från Catherines dagbok. För en utförligare 

beskrivning av de inkluderade självbiografierna se Bilaga 2.  

 

Analys 

Analysmetoden som används är en kvalitativ metod som är beskriven av Dahlberg 

(1997). Denna metod kan användas vid analys av skrivna berättelser, intervjuutskrifter 

och observationsprotokoll. Metoden går ut på att först göra sig bekant med helheten för 

att få en förståelse för texten som i nästa steg delas upp i delar för att kunna börja 

tolkningsprocessen. Slutligen sätts delarna ihop till en ny helhet som har nått en högre 

nivå av förståelse. Under arbetsgången förs en dialog med den valda texten där frågor 

ställs. Exempel på sådana frågor är: Vilka känslor upplever föräldern? Hur uttrycks 

dessa känslor? I vilka situationer upplever föräldern dessa känslor? 
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Som tidigare nämnts valde vi ut självbiografier som vårt studieunderlag. Vi började med 

att läsa dessa var för sig för att få en förståelse för texten som helhet. Nästa gång vi läste 

självbiografierna skrev vi ner de meningsbärande enheter som vi ansåg svarade an mot 

vårt syfte, vilket gjordes i enskildhet för att inte påverka varandra. Meningsbärande 

enheter innebar för oss en förälders upplevelse och dessa sammanfördes i ett gemensamt 

dokument där vi fann att vi i flera fall valt samma upplevelser. Därefter började vi leta 

likheter och skillnader mellan de meningsbärande enheterna och i samband med detta 

exkluderades flera som vi inte ansåg svarade an mot vårt syfte. Nästa steg i analysen var 

transformationen där vi översatte engelska ord till svenska, samt satte egna innebörder 

på de meningsbärande enheterna. För att kunna sammanställa vårt omfattande resultat 

till en ny helhet gick vi noggrant igenom de meningsbärande enheterna för att se vilka 

som kunde höra ihop med varandra. Detta för att få fram teman och subteman. De 

meningsbärande enheterna sattes ihop och fyra teman framträdde med elva subteman. I 

denna process uteslöts ingen av våra subteman samtidigt som de endast passade in 

under ett tema. Som Dahlberg (1997) beskriver så görs ofta nya upptäckter i samband 

med att materialet bearbetas vilket ledde till att vi under analysprocessen omarbetade 

vårt resultat där några subteman sammanfogades. Vi fick i och med detta nio subteman.    
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RESULTAT 

Resultatet beskrivs i fyra teman och nio subteman vilka presenteras i tabellen nedan. 

Dessa subteman stärks med citat från självbiografierna. 

Tabell 2: Översikt över teman och subteman.  

Teman Subteman 

Att känna ängslan 

 

Rädsla 

Oro och osäkerhet 

Att tappa kontrollen 

 

Förtvivlan 

Ilska och frustration 

Skuld och skam 

Att inte räcka till Utmattning och isolering 

Okunskap 

Att känna styrka Framsteg 

Relationer som resurs 

 

Att känna ängslan 

Ett genomgående tema i föräldrarnas berättelser är en ängslan som finns hos dem under 

hela sjukdomsperioden. Den här känslan uttrycks till största del i form av rädsla som har 

sin grund i flera olika händelser och upplevelser. Även oro över deras barn och en 

osäkerhet angående sin egen förmåga att hantera situationen framträder.  

Rädsla 

Föräldrarna uttrycker rädsla med varierande allvarlighetsgrad och i olika situationer. De 

upplever en rädsla över sitt barns fysiska välmående som uttrycker sig i farhågor för att 

deras barn ska kollapsa eller dö.  Det sjukliga beteende den unge uppvisar uttrycks som 

både överdrivet motionerande och som svält, vilket är en källa till rädsla hos 

föräldrarna. De upplever även rädsla i mötet med vården där rädslan har sitt ursprung i 

att de professionella har olika åsikter angående omhändertagandet av den unge 

samtidigt som föräldrarna upplever att de förråder sitt barn i och med accepterandet av 

tvångsvård. I samband med tvångsvården känner föräldrarna också en rädsla för att den 

unge ska rymma. Angående rädslan inför tvångsvård formulerar en förälder sig så här: 

He advised me to say nothing to Catherine. I wouldn’t have anyway; knowing her dread of 

hospital, I feared she would run away rather than face going in against her will (Dunbar, 

1986, s.35). 
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Rädsla uttrycks i mötet med andra föräldrar till barn med anorexia nervosa eftersom 

föräldrarna tror att de i och med detta kommer att få bekräftelse på sina farhågor 

angående sin egen skuld i uppkomsten av den unges sjukdom. En annan typ av rädsla 

uppkommer när föräldrarna ska lämna bort sitt barn till någon anhörig och därmed 

frångå de inarbetade rutinerna. De drabbade ungdomarna har flera bakslag under 

sjukdomsperioden vilket också ger föräldrarna en rädsla för dessa samt för försämring 

av sjukdomen.  

Sarah warned Alice that within another couple of weeks of such obvious weight loss we 

would be back at the starting post. I drove home terrified- could Alice turn it around? 

(Kingsley, 2005, s.90) 

Oro och osäkerhet 

En oro som uttrycks bland föräldrarna uppkommer i samband med det stigma som 

sjukdomen innebär för både förälder och barn. Samtidigt är deras barns fysiska och 

psykiska välmående en källa till oro som förvärras vid minsta lilla viktnedgång. Oro 

uttrycks också när föräldrarna märker andra förändringar hos sitt barn, vilket kan vara 

små förändringar i personlighet och beteende: 

Den föreställer en fågel som flyger upp och ner och jag känner hur min oro stegras. –Hur 

mår min dotter egentligen? Sista tiden har hon verkat så trött och håglös. Hon är blek trots 

att vårsolen är som starkast och har ofta varit sjuk och klagat över huvudvärk och magont. 

Frånvarotimmarna i skolan bara ökar. Jag har ansträngt mig i vår kontakt men hon vill 

helst vara ifred (Hörnfeldt, 1997, s.15). 

En annan upplevelse föräldrarna beskriver är osäkerhet som uttrycks i form av en 

nervositet vid utskrivning och ett förlorat självförtroende i tidigare vardagliga 

situationer, som exempelvis att gå ut och äta. Osäkerheten som föräldrarna upplever 

förvärras av skuldbeläggning från vårdpersonalen. I en situation där vårdpersonal efter 

observation av familjen skrivit en sammanfattning av familjesituationen upplever 

föräldrarna vid läsning av denna att deras självförtroende bryts ner eftersom de inte 

känner igen sin egen familj i beskrivningen. Sammanfattningen var skriven av en 

observatör utan djupare kännedom om familjen, vilket ytterligare är en handling från 

vårdens sida som förvärrar föräldrarnas ängslan. Osäkerheten visar sig även i form av 

frågor; ”Jag undrar om jag gör rätt? Tänk om det här inte fungerar?” (Birkehorn, 1999, 

s.62). 

Att tappa kontrollen 

Anorexia nervosa kräver ofta sjukhusinläggning vilket leder till att föräldrarna blir 

tvungna att överlämna sitt barns vård till de professionella. För föräldrarna innebär detta 

en förtvivlan över situationen, ilska och frustration över sjukdomen och skuldkänslor 

över att inte räcka till. Kombinationen av dessa upplevelser leder till en känsla av att 

tappa kontrollen över både sitt barn och situationen.  

Förtvivlan 

Föräldrarna uttrycker sin förtvivlan på flera olika sätt, framförallt är det väldigt tydligt i 

samband med tvångsvård på grund av att föräldrarna känner att de tappar kontrollen 

över sitt barn. I samband med tvångsvård känner föräldrarna också en desperation 
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eftersom de själva inte kan göra mer för sitt barn i hemmet och tvångsvården är deras 

sista utväg. Så här beskriver en förälder sin desperation:  

One day I simply flipped and tried to get out of the moving car on the way to the unit. 

Villagers enjoying a quiet evening drink looked on with interest as a black car passed by 

with a hysterical woman hanging out. Ian was shaken by the incident- I was desperate, and 

at my wits’ end (Kingsley, 2005, s.63). 

Förtvivlan uttrycks i stigmat som uppkommer i samband med sjukdomen, vilket blir 

tydligt vid jämförelse mellan det egna barnet och en jämnårig kamrat. Skillnaden är 

smärtsam för föräldrarna att se och är framförallt utseendemässig i kroppsformer och 

längd men skillnad ses också i beteende, kognitiv förmåga och det sociala livet.   

Att plötsligt få se en av de gamla kamraterna och konstatera skillnaden mellan henne och Sanna 

gjorde ont (Hörnfeldt, 1997, s.115-116). 

Förtvivlat har jag märkt hur hennes baskunskaper håller på att försvinna. Ofta stavar hon fel på 

enkla ord och har svårt att räkna de mest elementära räknetal (Hörnfeldt, 1997, s.111). 

En genomgående känsla under sjukdomsperioden för föräldrarna är en förtvivlan som 

förvärras när barnet försämras samtidigt som de upplever meningslöshet i samband med 

att den unge återupptar sina sjukliga matvanor. Perioden när deras barn är sjukt beskrivs 

som en berg- och dalbana mellan förtvivlan och hopp, där hopp upplevs vid visad 

sjukdomsinsikt, förbättring och vid första kontakten med vården. Föräldrarna upplever 

att sjukdomen påverkar hela familjen, dels genom att syskonen får mindre 

uppmärksamhet och dels genom att vissa syskon tar efter det sjukliga beteendet. Detta 

är ytterligare en orsak till förtvivlan eftersom föräldrarna känner att de även börjar tappa 

kontrollen över syskonen. En av föräldrarna berättar om sjukdomens påverkan på det 

yngsta syskonet i familjen: 

Simon mår dåligt. Han har sommarlov och har slutat sitt andra läsår. Det är svårt att 

förklara för honom vad som sker. Han påverkas av vår livssituation och har minskat sitt 

eget födointag. Han är noga med vad han äter och vill inte längre bre smör på sina 

smörgåsar. Vi känner oss förtvivlade (Hörnfeldt, 1997, s.119). 

Ilska och frustration 

Beteendet hos personen med anorexia väcker starka känslor som irritation, frustration 

och ilska hos föräldrarna. Framförallt gäller detta matlagning och de rutiner som kretsar 

kring mat eftersom detta är den unges främsta problemområde och det som föräldrarna 

har svårt att ta kontroll över. Föräldrarna utvecklar en avsky mot mat och matlagning på 

grund av barnets beteende. Förutom ilska upplever föräldrarna även frustration vilket 

framkommer tydligt i samband med att omgivningen inte förstår vad som håller på att 

hända med den unge, samt attityden som människor i deras närhet uppvisar.  

I found the attitude of friends and family frustrating; it was difficult to get them to 

understand that it was the nature of the illness rather than Alice being ’very naughty again’ 

(Kingsley, 2005, s.102). 

Ilskan som föräldrarna känner riktas mot vårdpersonal, sjukdomen och dem själva 

samtidigt som den förstärker känslan av förlorad kontroll, vilket uttrycks av en förälder 

på följande sätt: 
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By this time, however, I was frightened and angry with myself for being so stupid as to have 

let the situation get out of control, but the ball was rolling and I couldn’t do a thing to stop 

it (Kingsley, 2005, s. 25). 

Skuld och skam 

Skuld är en känsla som genomsyrar föräldrarnas upplevelser av sitt barns sjukdom. Den 

unges barndom och händelser under denna är en källa till skuldkänslor för föräldrarna 

och frågan om något kunde ha gjorts annorlunda ställs. Separationer mellan föräldrarna 

eller mellan förälder och deras barn upplevs som själviska och ökar skuldkänslorna. 

Looking back at these early years before Catherine’s anorexia started, I feel that my 

upbringing regarding food, and the way I applied it to my children, may have been a 

contributing factor to Catherine’s later eating problems. I only wish now that I had ignored 

what she ate and let her leave what she wished. Also, that I had hidden my annoyance at 

her fussiness and let her enjoy meals in her own way (Dunbar, 1986, s.120). 

Skuldbeläggningen från vården upplevs som förnedrande och föräldrarna känner sig 

förstörda och otillräckliga när vården antyder att de inte är tillräckligt kompetenta för att 

ta hand om sitt barn. Föräldrarna uttrycker en känsla av att ha misslyckats genom 

sjukdomsperioden samt en oförmåga att hjälpa sitt barn, vilket kan ge en känsla av att 

ha tappat kontrollen. Förutom en känsla av skuld framkommer även känslor av skam 

gällande att ha ett barn i behov av psykiatrisk hjälp. En förälder beskriver detta på 

följande sätt: ”Det kändes genant att fråga någon om vägen och länge fick jag söka 

innan jag hittade den avsides lilla avdelningen” (Hörnfeldt, 1997, s.37). 

Att inte räcka till 

Föräldrarna till de unga som drabbats tenderar att isolera sig från omvärlden, vilket både 

beror på att de är trötta och utmattade av situationen samt att omgivningen inte förstår 

deras situation och dessutom dömer dem. Föräldrarna befinner sig ensamma och utan 

stöd i ett läge där de inte har tillräckligt med kunskap, vilket ger dem en känsla av att 

inte räcka till.  

Utmattning och isolering 

Tröttheten genomsyrar föräldrarnas berättelser, de är både trötta på sjukdomen och på 

det egna kontrollerandet samtidigt som några av föräldrarna beskriver 

sjukdomsperioden som mardrömslik. 

Remembering those weeks when I was trying to nurse Catherine back to some sort of health 

is like remembering a nightmare (Dunbar, 1986, s.81). 

Föräldrarna upplever tröttheten som utmattande och de har en känsla av att hela 

situationen är överväldigande. De känner sig äldre, utmattade, personlighetsförändrade 

och utan ork att ta hand om sig själva. Att komma hemifrån beskrivs som behövligt men 

svårt att genomföra eftersom den drabbade har gått tillbaka till ett tidigare 

utvecklingsstadium och blivit mer beroende av föräldrarna. 

Hon blev ”spädbarnet” som vi hela tiden såg till att aldrig lämna någonstans eller släppa 

utom synhåll. Precis som man skulle göra med ett spädbarn, skillnaden var att jag inte 

kunde lägga henne till mitt bröst, men hennes närvaro var cirka två centimeter i hälarna på 

mig (Birkehorn, 1997, s.21). 
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Föräldrarna beskriver en rubbning av maktbalansen mellan förälder och barn, där 

föräldrarna känner sig testade och hamnar i ett psykologiskt underläge. Detta förstärker 

en annan känsla som föräldrarna har, nämligen känslan av att inte räcka till. De upplever 

sjukdomen som för stor och något de inte kan hantera på egen hand. Utmattningen och 

maktlösheten gör att föräldrarna känner sig isolerade och ensamma i sin situation vilket 

förvärras av att utomstående inte förstår hur allvarlig situationen är. Isoleringen upplevs 

både som en fördel samt en nackdel för föräldrarna eftersom de helst vill hålla sig 

hemma och inte träffa folk, samtidigt som de känner sig väldigt ensamma. Ur 

ensamheten kommer en längtan som kan vara både efter det sitt barn och efter någon 

som lyssnar utan att ha åsikter. Två föräldrar beskriver sin längtan respektive ensamhet 

på följande sätt: 

Perhaps this was the start of my story- I longed for someone to just listen to all my doubts 

and fears without comment, advice or analysis (Kingsley, 2005, s.64). 

Plötsligt var det som att vakna upp. Tillvaron med Sanna var så ensam och isolerad och 

livet utanför så avlägset (Hörnfeldt, 1997, s.115). 

Okunskap 

Föräldrarna upplever att de inte har tillräckligt med kunskap angående anorexia nervosa 

och att de därmed inte vet hur de ska bemöta sitt barn i den nya situationen. 

Okunskapen ger upphov till att frågor väcks samtidigt som ny kunskap ger styrka i 

situationen. Föräldrarna beskriver anorexia nervosa som okänd mark och det är svårt för 

dem att acceptera att deras barn lider av en psykisk sjukdom samt att de behöver hjälp 

från professionella för att kunna hantera familjesituationen. De upplever också att 

omgivningen inte accepterar situationen och känner därmed att det är bäst att tiga. En 

förälder beskriver sin brist på kunskap på följande sätt:  

I am not a professional or a ’carer’; I am simply a mum who loves her children and who 

found herself in completely unknown territory (Kingsley, 2005, s.4). 

Att känna styrka 

Under den omvälvande period som föräldrarna går igenom när deras barn drabbas av 

anorexia nervosa upplever de stundtals positiva känslor som ger upphov till styrka. En 

glädje och lättnad i samband med framsteg ger hopp och styrka att fortsätta kämpa mot 

sjukdomen. Samtidigt behöver de stöd och uppmuntran från människor i deras närhet 

för att orka vidare.  

Framsteg 

De små framsteg som deras barn gör ger upphov till den största glädjen för föräldrarna. 

Framstegen som ger lättnad är framförallt fysiska förbättringar som exempelvis 

viktuppgång, även om det bara är några få hekto. Det kan handla om att den unge äter 

sin mat eller dricker en kaloririk öl, vilka båda är exempel på förbättringar som leder till 

att föräldrarna känner en stolthet över sina barn.  

I started of by giving her baby food, only insisting that she swallow just one teaspoonful- 

and my joy when she succeeded in actually swallowing was intense, though I always tried 

to remain outwardly calm! (Dunbar, 1986, s.80) 
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Andra situationer där föräldrarna känner glädje är när deras barn har stunder av 

normalitet, till exempel då den unge umgås med syskon eller vänner samt tar egna 

beslut i form av att välja gymnasium. I de situationer då den unge tar eget ansvar känner 

föräldrarna en lättnad över att de gör framsteg mot ett normalt liv. En förälder beskriver 

detta på ett väldigt levande sätt: 

I was thrilled when Alice decided to celebrate New Year by having a party for friends. Ian 

and I left them to it, feeling rather nervous. We returned home at 1.00 a.m. to find an 

immaculate house and Alice somewhat blotto. My reaction was delight- how extraordinary 

to come home and find a drunk daughter, and be pleased! (Kinglsey, 2005, s.86) 

Förutom glädje upplever föräldrarna även en lättnad i samband med framsteg, 

förbättring och när de etablerar en kontakt med professionella som kan vara antingen en 

doktor, terapeut eller vårdpersonal på en sjukhusavdelning. Flera av föräldrarna 

upplever en lättnad över att få ett namn och en diagnos på det som har drabbat deras 

familj.  

I was extremely upset but relieved that I had passed over the responsibility of Alice’s care 

to the professionals (Kingsley, 2005, s.38). 

En förälder beskriver en lättnadskänsla då hon får dela upplevelsen av att ha ett barn 

med anorexia nervosa med en annan vuxen.  

The girls encouraged each other and it was a great relief to share the anxiety of our first 

meal out with another parent experiencing the same problems (Kinglsey, 2005, s.79). 

Relationer som resurs 

Föräldrarna upplever att stöd från omvärlden ger styrka och att detta stöd behövs för att 

de ska klara av situationen. Stödet kan komma från en doktor, dotter eller vän och en 

förälder (Hörnfeldt, 1997) skriver att hennes arbetssituation gav henne stöd och styrka 

då hon jobbade med flyktingar som själva genomgick en kris. De närstående som ger 

stöd fungerar ofta som bollplank till vilka föräldrarna kan ventilera sina känslor samt få 

stöttning och uppmuntran från.   

The support and friendship of people who went out of their way to help and understand was 

a constant source of strength to me (Dunbar, 1986, s.81). 

Föräldrarna uttrycker en tacksamhet mot de personer i omgivningen som visar omtanke 

för deras barn. De känner även en tacksamhet mot de professionellas kunnande och 

kontinuitet, vilket ger dem hopp och styrka. Föräldrarna känner en tillit till de 

professionella medan de upplever det som ett nödvändigt ont att ibland bryta sitt barns 

tillit till sin förälder för barnets hälsas skull.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vårt syfte var att beskriva föräldrarnas upplevelser, vilket gjorde att vi tyckte att den 

narrativa metoden var lämplig. Med denna metod fick vi läsa föräldrarnas otolkade 

berättelser skrivna med deras egna ord och utan inflytande från någon annan. Vi anser 

fortfarande att detta har varit den bästa metoden för att få svar på vårt syfte, eftersom vi 
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har fått ta del av föräldrarnas berättelser om hur deras känsloliv såg ut under 

sjukdomsperioden. Det enda negativa med metoden är att vi inte kunde få upplevelser 

utvecklade, vilket skulle varit behövligt i vissa situationer där föräldrarna nämnde en 

upplevelse men inte beskrev den närmare. För att få en bättre förståelse skulle vi ibland 

ha önskat att vi kunde ställt frågor till föräldrarna. Om vi istället hade valt en metod som 

analyserar vetenskapliga artiklar där empirisk forskning gjorts så hade forskaren kunnat 

ställa frågor till de föräldrar som intervjuats, vilket kunde ha bidragit till ett mer 

djupgående material. Trots detta så tyckte vi att de positiva sidorna med en narrativ 

metod övervägde, dessutom fanns det inte tillräckligt med empirisk forskning inom 

detta område, vilket gjorde att vi valde att analysera berättelser.   

 

Anledningen till att skönlitterära böcker exkluderades var att vi ville ha föräldrarnas 

egna ord, inte berättelser skrivna av någon som tror sig veta hur sjukdomen upplevs. Vi 

valde också att exkludera bulimia nervosa eftersom det är en annan sjukdom där 

hetsätning är det centrala. Fördelen med detta var att vi fick upplevelser från föräldrar 

vars barn endast led av anorexia nervosa, en nackdel blev dock att vi kan ha exkluderat 

böcker som kunde tillfört mer upplevelser kring vår valda sjukdom eftersom de unga 

kan lida av både anorexia nervosa och bulimia nervosa. På grund av våra inklusions- 

och exklusionskriterier fick vi enbart fyra självbiografier, vilket gjorde att vi inte hade 

några valmöjligheter utan vi var tvungna att använda allt material. Fördelen var att vi 

inte kunde använda vår förförståelse för att välja ut vilka självbiografier vi skulle 

använda, vilket gjorde att vi inte valde ”bra beskrivna upplevelser”. En av våra 

självbiografier (Dunbar, 1986) var gammal och behandlingen har gått framåt sedan 

dess, men vi valde ändå att inkludera denna eftersom vi anser att upplevelser inte åldras. 

Vi är medvetna om att familjesituationen såg annorlunda ut för 24 år sedan, samt att 

synen på sjukdomen har förändrats. Även självbiografierna från slutet av 1990- talet 

(Birkehorn, 1999 & Hörnfeldt, 1997) kan vara i äldsta laget, men vi har som sagt valt att 

fokusera på upplevelser och inte på hur behandlingen sett ut.  

 

Självbiografierna är skrivna av föräldrar som bor i Sverige och Storbritannien, som båda 

är del av västvärlden. Tyvärr kunde vi inte påverka valet av vilka länder familjerna 

bodde i, men det hade varit intressant att få reda på om upplevelserna skiljer sig åt 

beroende på om familjerna bor i ett västerländskt eller österländskt land. Trots att det 

var unga vi fokuserade på har vi bara fått fram självbiografier där den drabbade är en 

flicka. Dock ligger vårt största fokus på föräldrarna vilket gör att den drabbades kön inte 

spelar så stor roll. Trots att sjukdomen kan yttra sig på olika sätt hos flickor och pojkar 

anser vi att föräldrarnas upplevelser troligen är desamma oavsett kön. I vår sökning fick 

vi endast fram självbiografier skrivna av mammor vilket gör att de får representera ordet 

föräldrar, vilket egentligen inte ger ett rättvist resultat. Vi hade i och med detta inga 

valmöjligheter angående mammor och pappor, vilket vi tror beror på att mammorna ofta 

har axlat en större roll i den unges sjukdom. 

 

I valet av analysmetod fanns det framförallt två i vår kurslitteratur som vi valde mellan. 

Vi beslutade oss för att välja Dahlbergs (1997) analysmetod eftersom vi har letat efter 

innebörder i vårt material och beskrivit dessa. Analysen fortgick utan problem och vi 

tappade inte ett enda citat under arbetsgången. Att vi tog ut meningsbärande enheter på 

skilda håll utan påverkan från varandra tror vi var ett bra sätt att inleda analysen på 

eftersom risken att missa en upplevelse minimerades. Anledningen till att vi i vår analys 
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exkluderade några meningsbärande enheter var på grund av att vi fick fram upplevelser 

som bara nämndes en gång och av en förälder, vilket skulle ha gett oss ett alltför stort 

material att utgå från. Under arbetsgången stötte vi på problem med ett tema och dess 

tre subteman. Vi omarbetade då de tre subtemana till två stycken vilket gav en tydligare 

röd tråd genom hela temat. Även två andra subteman parades ihop till ett subtema 

eftersom de tillsammans gav en bättre bild av vad vi ville få fram. 

Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion kommer vi att relatera de olika teman som framkom i vårt 

resultat till varandra, detta eftersom vi i diskussionen önskar att ge en mer djupgående 

analys av hur föräldrarnas olika upplevelser samexisterar. I nedanstående diskussion har 

vi även valt att styrka vårt resultat med hjälp av att jämföra det med tidigare forskning.  

 

En känslomässig berg- och dalbana 

Syftet med vår studie var att beskriva hur föräldrar upplever sin situation då de lever 

med ett barn med anorexia nervosa. I vårt resultat fick vi fram att upplevelserna kunde 

vara både positiva och negativa där de mest framträdande var den unges framsteg samt 

förtvivlan och rädsla. Däremot fokuserar Whitney et al. (2005) på de negativa 

upplevelser som föräldrar till barn med anorexia nervosa upplever under 

sjukdomsperioden.   

 

Vårt resultat visar att de framsteg de unga gjorde gav föräldrarna både glädje och 

lättnad. Lättnad är en upplevelse som föräldrar även kände i kontakten med vården 

vilket också beskrivs av Whitney et al. (2005) och McMaster, Beale, Hillege och Nagy 

(2004). Vi tror att dessa positiva känslor bidrog till att föräldrarna orkade kämpa för sitt 

barn och ta sig igenom sjukdomsperioden, trots den stora fysiska och psykiska 

utmattning de upplevde. För en tonårsförälder till ett friskt barn hade upptäckten av sitt 

barn med en öl i handen antagligen inte lett till glädje, medan föräldrarna vars barn hade 

anorexia nervosa upplevde stort välbefinnande då deras barn drack öl och var berusade. 

En annan källa till styrka för de kämpande föräldrarna var det stöd de fann i relationer 

till personer i deras omgivning. Vi anser att en människa behöver andra människors stöd 

och närvaro för att kunna ta sig igenom den livsomvälvande situation som anorexia 

nervosa innebär. Även Wiklund (2003) beskriver betydelsen av stöd från andra 

människor som ett exempel på en resurs som hjälper individen att hantera lidande och 

ohälsa. Flera av våra subteman ger uttryck för det livslidande som föräldrarna i våra 

självbiografier upplever, där den mest framträdande upplevelsen var en känsla av 

förtvivlan. Känslan vi fick under läsningen av självbiografierna var att ordet förtvivlan 

rymde många dolda känslor och innebörder som exempelvis hopplöshet, desperation 

och sorg. Den förtvivlan föräldrarna kände resulterade i en berg-och-dalbana av känslor 

vilket vi tror kan ha förvärrat den utmattning som de upplevde.   

 

Den utmattning föräldrarna kände beskrivs även av Cottee-Lane, Pistrang och Bryant-

Waugh (2004) och visade sig som en enorm trötthet. Vi tror att tröttheten ledde till att 

föräldrarna inte uppmärksammade de hjälpande händer som sträcktes ut från anhöriga 

och andra personer i omgivningen. Känslan av ensamhet förstärktes genom den 

omedvetna isolering föräldrarna befann sig i som berodde på att de inte orkade hantera 

sin situation. Även en medveten isolering ägde rum där föräldrarna avskärmade sig från 
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sin omgivning, detta tror vi också kan relateras till den förlamande trötthet som 

föräldrarna beskrev. Även McMaster et al. (2004) beskriver att föräldrarna känner en 

ensamhet, men menar att ensamheten beror på att föräldrarna inte involveras i vården av 

sitt barn samtidigt som föräldrarna blir övergivna efter att deras barn skrivits ut från 

avdelningen. Detta var något som föräldrarna i våra självbiografier inte uttryckte men 

däremot fanns det i ensamheten och isoleringen en längtan efter någon som lyssnade. 

Att relationerna är betydelsefulla för föräldrarnas välbefinnande blev tydligt för oss 

eftersom de uttryckte ett behov efter någon att utbyta tankar med. Cottee-Lane et al. 

(2004) betonar vikten av att ha tillgång till socialt stöd i omgivningen. Vårt resultat 

överensstämmer med Cottee-Lane et al. (2004) som menar att föräldrarna fann stöd hos 

andra föräldrar i samma situation. Enligt Cottee-Lane et al. (2004) var detta det stöd 

som föredrogs av föräldrarna.   

 

Konsekvenserna av ett felaktigt bemötande 

En upptäckt vi finner upprörande och oroväckande är att föräldrarna upplevde ilska och 

frustration i mötet med vården som resulterade i ett vårdlidande, vilket Wiklund (2003) 

beskriver som ett onödigt lidande och något som skulle kunna undvikas. Vårdlidandet 

förstärktes även genom den skuldbeläggning som föräldrarna upplevde från vårdarna 

eftersom detta gav dem en känsla av misslyckande med omhändertagandet och 

uppfostran av sitt barn. Även McMaster et al. (2004) skriver att föräldrarna upplever en 

skuldbeläggning från vårdpersonalen och tillägger att föräldrarna oftast mötte negativa 

attityder från dessa.  Känslan av skuld övergick också i en osäkerhet hos föräldrarna 

med minskat självförtroende som resultat. Vi tror att lidandet går att undvika genom ett 

förändrat bemötande från vårdpersonalens sida. Om kommunikationen mellan vårdare 

och föräldrar var mer öppen skulle det kunna göra det enklare för föräldrarna att 

acceptera att de behöver hjälp av professionella, vilket de enligt vårt resultat hade svårt 

att göra. Eftersom föräldrarna upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskaper om 

sjukdomen och hur de skulle ta hand om sitt barn hamnade de i en beroendeställning 

gentemot de professionella. Dock fanns en önskan efter kunskap och förståelse, vilket 

både Whitney et al. (2005) samt Cottee-Lane et al. (2004) bekräftar. Vårdrelationen är 

enligt Wiklund (2003) asymmetrisk vilket vi i vårt resultat kan relatera till föräldrarnas 

beroende av vårdarna. Den här asymmetrin beror på att den professionella har större 

kunskap och därmed mer makt. Obalansen mellan professionella och föräldrar kan 

också bidra till att föräldrarna har svårt att acceptera hjälpen. Vi tror att det är svårt för 

föräldrarna att erkänna för sig själva att de inte klarar av att ta hand om sitt barn när det 

är sjukt. Att barnet dessutom lider av en psykisk sjukdom och inte en kroppslig 

försvårar ytterligare situationen.  Vid en kroppslig sjukdom är det allmänt känt och 

accepterat att mediciner och sjukhusvård är nödvändigt medan psykisk ohälsa är mindre 

välkänt och dessutom fortfarande skambelagt i dagens samhälle. Det kan vara en 

anledning till att Whitney et al. (2005) i sin studie fann att föräldrar var ovilliga att 

diskutera sjukdomen med människor i sin omgivning på grund av rädsla för 

stigmatisering. Även det faktum att föräldrarna mötte oförståelse från sin omgivning 

kan vara ytterligare en orsak till skuldbeläggning, vilket styrks av Cottee-Lane et al. 

(2004) och Whitney et al. (2005).   

 

Resultatet visar att det var svårt för föräldrarna att acceptera att deras barn led av 

psykisk ohälsa vilket vi tror kan bero på den stigmatisering detta innebär. När 
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föräldrarna jämförde sitt barn med jämnåriga kamrater blev stigmat ännu tydligare både 

utseendemässigt och kunskapsmässigt. Vi tror att hela familjen blir stigmatiserad vilket 

delvis beror på att det drabbade barnet inte längre kan gå i skolan och hela familjen ses 

då som annorlunda. Detta avvikande beteende förstärks av att familjen dessutom ofta 

isolerar sig från omgivningen. En bidragande faktor till isoleringen kan vara att 

föräldrarna skuldbelägger sig själva, vilket också bekräftas av Whitney et al. (2005) och 

Cottee-Lane et al. (2004). Samhället förväntar sig att föräldrar ska ta hand om sitt barn 

på bästa sätt och när föräldrarna känner att de inte kan leva upp till förväntningarna 

orsakar detta ett livslidande. Vi upplevde att föräldrarna i våra självbiografier kände sig 

misslyckade i detta avseende vilket ökade på känslan av otillräcklighet.  

 

Betydelsen av tidsaspekt och könstillhörighet 

I självbiografierna vi läste var det endast en förälder som på egen hand aktivt försökte 

söka information om anorexia nervosa. Däremot beskriver både McMaster et al. (2004) 

och Cottee-Lane et al. (2004) i sina studier att föräldrarna sökte information på bland 

annat internet, i böcker samt tv. Vi tror att anledningen till att de tre övriga föräldrarna i 

våra självbiografier inte sökte information på egen hand beror på att dessa levde på 80- 

och 90-talet, då tillgången till information inte var lika utbredd och självklar. I dagens 

informationssamhälle har vi tillgång till internet som är en stor källa till lättillgänglig 

information samtidigt som det fungerar som en mötesplats. Vi har tidigare tagit upp 

självbiografiernas ålder som en brist i vårt resultat och en annan brist som tidigare 

nämnts är att vi enbart har haft tillgång till mammors upplevelser. Dock hade vi ett par 

textstycken i olika böcker som var skrivna av papporna och vi upplevde det som att 

papporna kände på ungefär samma sätt som mödrarna, vilket vi anser styrker vårt 

resultat och vårt tidigare påstående angående likheten i mammors och pappors 

upplevelser i den aktuella frågan. När vi läste en artikel skriven av Whitney et al. (2005) 

styrktes vår tanke om att upplevelserna mellan mammor och pappor inte skiljer sig 

nämnvärt åt. Skillnaden var att papporna oroade sig mer för de fysiska följder som 

sjukdomen kan ge medan mammorna uttryckte ångest över sitt barns förlorade 

möjligheter. Papporna försökte kompensera sina skuldkänslor genom att visa sitt barn 

mer kärlek än vanligt samtidigt som de använde sig av undvikande copingstrategier 

(Whitney et al., 2005). Med tanke på att papporna i dagens samhälle tar mer plats och 

ansvar i barnens uppfostran känner vi att det kunde tillfört vårt resultat viktig fakta ifall 

vi hade haft en ”modern” pappas upplevelser att tillgå, men i stora drag tror vi ändå att 

upplevelserna är liknande.  

 

Att vara förälder till ett barn med anorexia nervosa 

När föräldrarna ställs inför en situation där deras barn riskerar att dö är det självklart att 

en rädsla och oro för barnets välmående uppkommer, eftersom barnets bästa är 

föräldrarnas ansvar och primära intresse. Som vi tidigare nämnt är mat ett 

grundläggande behov och att se sitt barn svälta framför sina ögon trots att mat erbjuds 

tror vi är fruktansvärt för föräldrarna. Den naturliga vårdrelationen förändras i och med 

att barnet inte vill äta vilket gör det omöjligt för föräldern att oreflekterat vårda sitt barn. 

Förändringen ligger i att föräldrarna inte längre kan ta hand om sitt barn så som de 

brukar, framförallt i samband med måltider. I vårt resultat framkom det att föräldrarna 

kände en avsky, ilska och frustration gentemot mat och matlagning vilket vi tror beror 
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på den unges kontrollbehov i samband med måltider. Föräldrarna i våra självbiografier 

betonade inte deras egen kamp för att ta kontroll över sitt barns ätande, men däremot 

beskriver Cottee-Lane et al. (2004) att föräldrarna stred för att strukturera upp sitt barns 

måltider för att återfå kontrollen, vilket upplevdes väldigt svårt. Att hela dagarna kretsar 

kring mat skapar både utmattning samt oro och rädsla för sitt barns hälsa i och med att 

barnet inte vill äta.   

   

Den slutsats vi kommit fram till är att föräldrarnas livsvärld förändras när deras barn 

drabbas av anorexia nervosa. Att leva med ett barn med anorexia nervosa gör att nya 

upplevelser och känslor uppkommer och hela livet ställs på sin spets i och med att 

föräldrarna i denna nya situation riskerar att förlora sitt barn och ingenting längre är som 

förut. Sjukdomen leder till stora förändringar inom hela familjen.  

 

Betydelser för vårdandet 

Föräldrarna i våra självbiografier och föräldrarna i de olika studier som gjorts upplever 

en skuldbeläggning som till stora delar beror på vårdpersonalens bemötande. Vi anser 

därför att bemötandet av föräldrar till barn med anorexia nervosa är det som 

sjuksköterskan behöver fokusera på för att undvika att ytterligare skuldkänslor väcks. 

Det första sjuksköterskan bör göra är att medvetandegöra sin egen förförståelse kring 

orsaker till att sjukdomen debuterar hos unga, vilket betyder att kunskaper om att det 

inte enbart är övergrepp som är bakomliggande orsak till sjukdomen behövs. Fördomar 

angående övergrepp kan göra att sjuksköterskans omedvetna beteende ger upphov till 

skuldkänslor hos föräldrarna. Eftersom föräldrarna själva redan skuldbelägger sig är de 

extra känsliga för kroppsspråk och underliggande betydelser i det sjuksköterskan säger 

och gör. En annan del i bemötandet handlar om att kunna möta de känslor föräldrarna 

kan uppleva då deras barn drabbas av anorexia nervosa.  

 

En viktig del som sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna med är kunskap om sjukdomen, 

dels genom att delge föräldrarna sina egna kunskaper samt informera om ställen där 

föräldrarna själva kan hitta information. Sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna att få 

kontakt med olika patientorganisationer och även med andra föräldrar till barn med 

anorexia nervosa. Förutom att föräldrarna får ny kunskap kan detta bidra till att minska 

den isolering de befinner sig i och ge stöd i nya relationer med andra som befinner sig i 

en liknande situation. Ett annat sätt för sjuksköterskan att hjälpa föräldrarna att finna 

styrka är att uppmuntra de framsteg som görs av den unge. Uppmuntran är en viktig del 

tillsammans med ett bra bemötande för att etablera en fungerande vårdrelation som kan 

ge föräldrarna en känsla av att inte vara ensamma. Sjuksköterskan bör även påvisa att 

stöd finns att få om bakslag inträffar. 
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Bilaga 1 

Diagnostiska kriterier för ätstörningar enligt WHO:s ICD-10 
“F50.0 Anorexia nervosa 

A disorder characterized by deliberate weight loss, induced and sustained by the patient. 

It occurs most commonly in adolescent girls and young women, but adolescent boys 

and young men may also be affected, as may children approaching puberty and older 

women up to the menopause. The disorder is associated with a specific 

psychopathology whereby a dread of fatness and flabbiness of body contour persists as 

an intrusive overvalued idea, and the patients impose a low weight threshold on 

themselves. There is usually undernutrition of varying severity with secondary 

endocrine and metabolic changes and disturbances of bodily function. The symptoms 

include restricted dietary choice, excessive exercise, induced vomiting and purgation, 

and use of appetite suppressants and diuretics. 

Excludes:  loss of appetite ( R63.0 )  

· psychogenic ( F50.8 )”  

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/, 2010-04-29 

 

”Diagnostiska kriterier för ätstörningar enligt DSM-IV-TR 
Anorexia nervosa 

A. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och 

längd (t.ex. viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 

85% av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket 

leder till att kroppsvikten är mindre än 85% av den förväntade).  

B. Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han 

eller hon är underviktig. 

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet 

påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga 

kroppsvikten. 

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs. tre på varandra följande 

menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon 

endast menstruerar till följd av hormonbehandling, t.ex. med östrogen.) 

Specificiera typ: 

Med enbart självsvält: Under den aktuella episoden av anorexia nervosa har personen 

inte regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs. självframkallade 

kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang).  

Med hetsätning/självrensning: Under den aktuella episoden av anorexia nervosa har 

personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs. 

självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang).” 

Clinton och Norring, 2002, s. 249. 

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/gr50.htm#r630
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/gf50.htm#f508
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
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Beskrivning av analyserade böcker 

 
Titel: Då fanns ingen nåd Författare: Ann Hörnfeldt Årtal: 1997 

 

Ann Hörnfeldt berättar om hur det är att leva med en dotter med anorexia nervosa och 

skildrar de svårigheter som uppkommer i kontakten med vården. Tonårsdottern, som 

alltid varit är en utåtriktad mönsterelev omhändertas av barnpsykiatrin och inte förrän 

då inser mamman att hennes dotter lider av en ätstörning. Efter detta följer ett flertal 

sjukhusvistelser och vårdkontakter varav de flesta blir en stor källa till frustration, inte 

bara för mamman utan för hela familjen.   

 

Titel: The story of a young girl who died of anorexia nervosa Författare: Maureen 

Dunbar Årtal: 1986 

 

Maureen har levt en mardröm. Inte nog med att hennes dotter drabbades av ätstörningen 

anorexia nervosa, hennes dotter Catherine dog i denna sjukdom, efter mardrömslika sju 

år. I boken berättar Maureen om hur hon upplevde Catherines sjukdomstid och de 

känslor som uppkom i samband med den och efter dotterns bortgång. Hon berättar om 

hur sjukdomen påverkade hela familjen och boken avslutas med ett avsnitt där 

Catherines far berättar om sina egna tankar angående sin dotters ätstörning.  

 

Titel: Alice in the looking glass Författare: Alice och Jo Kingsley Årtal: 2005 

 

Boken börjar med att Jo berättar om hur det var att leva med en dotter som led av 

sjukdomen anorexia nervosa. Hon skildrar en tid präglad av rädsla, ängslan men även 

stunder av hopp och glädje. Andra halvan av boken består av Alices egna berättelse och 

hon berättar om sjukdomen ur sin egen synvinkel.  

 

Titel: Anorexia: en ordlös själ Författare: Regina Birkehorn Årtal: 1999 

 

Författaren Regina Birkehorn har i flera år upplåtit sitt hem till ungdomar som av olika 

anledningar inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. Efter en stunds tvekan blir hon 

fostermor till en ung flicka, Eva, som lider av en ätstörning. Reginas hem var sedan 

tidigare fyllt av barn med olika problem och i boken skildrar svårigheterna med att ta 

hand om ett barn med anorexia nervosa.  

 

 

 

 


