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Sammanfattning Anorexia nervosa är den allvarligaste formen 

av ätstörning och sjukdomen är idag ett globalt 

problem. Det är inte bara den enskilda 

individen som påverkas av sjukdomen utan 

ätstörningen innebär ett stort lidande och är 

enormt påfrestande för hela familjen. Det finns 

fortfarande bristande kunskaper i hur 

sjuksköterskan bäst kan hjälpa och stödja de 

anhöriga och därför är det inte ovanligt att 

familjen möts av bristande förståelse från 

hälso- och sjukvården. Syftet var att belysa 

erfarenheter av att vara anhörig till en person 

med anorexia nervosa. Studien genomfördes 

som en litteraturstudie där resultatet baserades 

på 12 vetenskapliga artiklar som granskades 

och analyserades. Resultatet visade att anhöriga 

upplevde svårigheter så som att det var 

tidskrävande att stödja en person med anorexia 

nervosa. Sjukdomen framkallade starka 

känslomässiga reaktioner och bidrog till en 

stressig atmosfär i hemmet. Anhöriga uttryckte 

stora behov av information och stöd då de i 

början inte hade tillräckliga kunskaper om 

ätstörningen. Sjuksköterskan behöver en ökad 

förståelse och insikt i hur det är att vårda en 

person med anorexia nervosa och vidare 

forskning bör därför fokusera på anhörigas 

erfarenheter av ätstörningen. 
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Abstract Anorexia nervosa is the most serious form of 

eating disorder and the disease is now a global 

problem. The eating disorder is stressful and 

influences the whole family. There is still a 

lack of knowledge of how nurses best can 

assist and support the families and therefore it 

is not unusual that the family is met with a lack 

of understanding from health care. The aim 

was to describe the experiences of being a 

relative of a person with anorexia nervosa. The 

study was conducted as a case study in which 

the results were based on 12 scientific articles 

and they were reviewed and analyzed. The 

results showed that families experienced great 

difficulties and described that it was time 

consuming to care for a person with anorexia 

nervosa. The disease produced strong 

emotional reactions and contributed to a 

stressful atmosphere in the home. Relatives 

expressed a great need for information and 

support as they initially did not have sufficient 

knowledge about eating disorders. The nurse 

needs a greater understanding and insight into 

what it's like to care for a person with anorexia 

nervosa and further research should focus on 

families experiences of the eating disorder. 
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Inledning 

I Sverige lider ungefär 10 000 personer av anorexia nervosa som är den allvarligaste 

formen av ätstörning (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2011). Tillståndet är 

vanligast hos flickor och unga kvinnor i åldrarna 12-25 år men det drabbar även pojkar 

och män (Folkhälsoinstitutet [FHI], 2004).   

 

Från det att anorexia nervosa tidigare ofta kopplats ihop med den västerländska 

kulturens skönhetsideal är sjukdomen idag ett globalt problem. Personer med anorexia 

nervosa förekommer nästan överallt i världen där människor är medvetna om 

sjukdomen (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljanen, 2011). Cirka 2 % av europeiska 

kvinnor drabbas i dagsläget av anorexia nervosa någon gång under sin livstid, även i 

länder som exempelvis Kina har det rapporterats en snabb ökning av problemet.  

 

Ätstörningar medför betydande kostnader för samhället i form av direkt ätstörningsvård, 

behandling av följdsjukdomar, sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Tillstånden 

medför även stor belastning på familj och närstående (Kompetenscentrum för 

psykiatriska och andra kvalitetsregister, u.å.). Anhöriga befinner sig i en svår situation 

när en familjemedlem drabbas av anorexia nervosa och en central del i sjuksköterskans 

arbete handlar därför om att hjälpa och ge stöd åt familjen i den svåra situationen 

(Keski-Rahkonen et al., 2011). Det är även av stor vikt att som sjuksköterska arbeta 

personcentrerat (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a; Svensk sjuksköterskeförening, 

2010b). Vården bör sträva efter att synliggöra hela personen och eftersom individen är 

beroende av sitt sociala sammanhang bör sjuksköterskan också lyssna till de anhöriga så 

att även de tillåts vara delaktiga. Sjuksköterskans arbete handlar också om att skapa en 

fungerande vårdrelation. Då en vårdrelation kan bli långvarig är det betydelsefullt att 

patient och anhöriga bemöts med respekt, empati och kunskap. Ett gott bemötande är 

avgörande för tillfrisknande samt upplevelser av hälsa och välbefinnande.  

 

En stor del av forskningen handlar idag om patienters upplevelser och erfarenheter av 

anorexia nervosa (Colton & Pistrang, 2004; Nordbø, Espeset, Gulliksen, Skårderud & 

Holte, 2006; Jenkins & Ogden, 2012; Koruth, Nevison & Schwannauer, 2012; Long, 

Wallis, Leung & Meyer, 2012). Det är känt att anhöriga spelar en betydande roll i 

vårdandet av den drabbade individen och därför är det av intresse att belysa deras 

situation.  

 

Bakgrund 

Konsekvenser av att leva med anorexia nervosa 

Det kan vara svårt att skilja på ett normalt och ett stört ätbeteende. De flesta människor 

har någon gång provat på att banta men det betyder inte att personen i fråga lider av en 

ätstörning (Keski-Rahkonen et al., 2011). En störning uppkommer först då en person 

ägnar så stora delar av sin tid åt tankar på att äta eller inte äta att det stör vardagen. Det 

finns olika typer av ätstörningar och de klassiska är anorexia nervosa och bulimia 

nervosa. Ätstörning utan närmare specifikation, UNS är ytterligare ett exempel och 

utgör den största gruppen av ätstörningar (Wentz, 2010). Denna grupp innefattar 

ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för varken anorexia nervosa eller bulimia 

nervosa och ett exempel på en sådan ätstörning är hetsätningsstörning. 
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Ordet anorexia nervosa betyder ”nervös aptitlöshet” och de första beskrivningarna av 

fenomenet gjordes redan på 1600-talet (Clinton & Norring, 2002). Vidare framhäver 

Clinton & Norring att benämningen nervös aptitlöshet inte alltid är korrekt eftersom 

personerna i regel inte är aptitlösa, istället kämpar de mot sin hunger och sina impulser 

att äta. Orsakerna till anorexia nervosa är till stor del okända men det står klart att flera 

olika faktorer samverkar i utvecklingen av sjukdomen (Internetmedicin, 2012). Wentz 

(2010) håller med om och anser att orsakerna idag är multifaktoriella där biologiska, 

psykologiska och sociokulturella faktorer är involverade. Det är inte ovanligt att 

anorexia nervosa uppstår efter en bantningskur som en reaktion på tidigare övervikt 

(Keski-Rahkonen et al., 2011). Orsaken till bantningen beror ofta på ett ökat missnöje 

med kroppen samt dålig självkänsla och brist på kontroll (Clinton & Norring, 2002). 

Även personlighetsdrag som perfektionism, tvångsmässighet och negativ självbild samt 

upplevelser av negativa livshändelser som exempelvis misshandel, skilsmässa eller 

mobbning är ytterligare faktorer som har betydelse för utvecklingen av anorexia 

nervosa. 

 

Personer som drabbats av anorexia nervosa har på grund av självsvält förorsakat sig en 

för låg kroppsvikt (Wentz, 2010). Utvecklingen av sjukdomen sker ofta smygande. 

Problemet hemlighålls flitigt till en början för utomstående och de förändringar som 

sker uppmärksammas därför inte heller av personens nära anhöriga (Keski-Rahkonen et 

al., 2011). Med anhöriga avses i denna uppsats den närmaste familjen i form av 

föräldrar, syskon och partners. Några av de första tecknen på ätstörningen kan vara 

överhoppade måltider eller självvalt godisförbud samtidigt som synpunkter på matinköp 

och matlagning ökar. Födointaget minskas mer och mer och så småningom uppfattas 

allt större del av kosten som förbjuden. Förutom bantningen händer det att personerna 

börjar motionera intensivt och tvångsmässigt, detta kan exempelvis ske tidigt på 

morgonen eller sent på kvällen oavsett väder. Även kräkningar, laxering/lavemang, 

diuretika och aptitnedsättande medel bidrar till ökad viktnedgång (Ottosson & Ottosson, 

2007). 

 

Huvudsymtomet och ett av de första symtomen vid anorexia nervosa är viktnedgång 

(Hägglöf, 2002). Tidigt i sjukdomsförloppet och oftast efter viktnedgången debuterar 

menstruationsbortfall även kallat amenorré hos flickor och kvinnor. Bland pojkar och 

män minskar den sexuella lusten och förmågan, detta som ett resultat av nedsatt 

produktion av könshormoner. De vanligaste psykiska symtomen vid anorexia nervosa är 

koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och kognitiva dysfunktioner. Nedstämhet, 

irritabilitet och social tillbakadragenhet är också vanligt förekommande (Wentz, 2010).  

Det är inte heller ovanligt att personen lider av tvångstankar och ångest, ångesten blir 

framför allt synlig i samband med matsituationer. Personer med anorexia nervosa har 

ofta en störd kroppsuppfattning och självkänslan hos dessa personer kan vara starkt 

förknippad med vikt och kroppsform. De är rädda för att gå upp i vikt trots en undervikt 

och på grund av rädslan kan det vara svårt att få personerna att medverka i behandling. 

 

Sjukdomen påverkar också en stor del av kroppen (Hägglöf, 2002). Insjukna kinder, 

smala extremiteter och benknotor som träder fram vid höftben och knä ses tydligt. 

Ämnesomsättningen går på sparlåga och tecken på detta är låg kroppstemperatur 

(Wentz, 2010). För att kompensera den låga kroppstemperaturen bildas så kallad 

lanugobehåring som innebär ökad behåring kring ansikte, nacke, rygg, armar och ben 
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(Hägglöf, 2002). Hos undernärda personer minskar även muskelmassan då kroppen 

använder den som näring vilket resulterar i nedsatt fysisk förmåga (Keski-Rahkonen et 

al., 2011). En allvarlig konsekvens av anorexia nervosa är störningar i 

elektrolytbalansen, vanligen orsakat av kräkningar och användning av laxermedel eller 

diuretika. Tillståndet kan leda till hjärtarytmier som i sin tur kan vara livshotande.  

 

Anhörigas roll i vården av anorexia nervosa 

När de första sjukdomstecknen blir tydliga och när någon i familjen plötsligt börjar 

förhålla sig annorlunda till mat och motion samt börjar gå ner i vikt är det vanligt att 

känslor som oro och rädsla infinner sig hos de anhöriga (Keski-Rahkonen et al., 2011). I 

detta skede bör de anhöriga inte tveka att söka hjälp. Oftast räcker det med att boka en 

tid på exempelvis en vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning som i sin tur 

vid behov kan skicka patienten vidare till en specialistklinik för ätstörningar. 

Möjligheten att påverka sjukdomen är stor om patienterna upptäcks i ett tidigt skede 

(Internetmedicin, 2012). Tidiga insatser är av betydelse då svårighetsgraden och 

konsekvenserna av sjukdomen kan reduceras (Jones et al., 2012). Inledning av tidig 

behandling innebär bättre prognos samtidigt som läkningsprocessen påskyndas (Keski-

Rahkonen et al., 2011). 

 

För att diagnostisera anorexia nervosa används idag framförallt det amerikanska 

diagnostiska systemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV 

(Clinton & Norring, 2002), se bilaga A. När DSM-IV kriterierna är uppfyllda är det 

vanligtvis lätt att ställa diagnosen. Medicinska, psykologiska och sociala förhållanden 

kartläggs noga i en allsidig utredning, alla patienter bör genomgå en sådan typ av 

utredning och föräldrar kan även involveras (Internetmedicin, 2012). Behandlingsmålet 

vid anorexia nervosa är alltid att häva svälten och gradvis normalisera vikten. Det är 

också av stor vikt att normalisera ätbeteendet, lindra psykiska besvär och behandla 

fysiska symtom (Keski-Rahkonen et al., 2011). Då det dominerade problemet inte 

längre är svälten fokuseras behandlingen på den psykosociala funktionen.  
 

Anorexia nervosa behandlas idag på olika vårdnivåer beroende på sjukdomens 

svårighetsgrad (Wentz, 2010). Flera specialister så som sjuksköterskor, läkare, 

psykologer och dietister deltar i vården av patienten och en utav de viktigaste 

förutsättningarna för ett bra resultat är samarbetet mellan patient, vårdare och anhöriga 

(Keski-Rahkonen et al., 2011). Anhörigas bidrag är av stor vikt då familjeterapi utgör 

grundstommen i behandlingen.  Familjebaserade metoder har använts framgångsrikt och 

är idag bäst dokumenterade när det gäller behandling av anorexia nervosa hos ungdomar 

(Wallin, 2002; Wentz, 2010; Keski-Rahkonen et al., 2011; Jones, Völker, Lock, Taylor 

& Jacobi, 2012).  

 

En person med anorexia nervosa kämpar med att äta och behöver på så vis stöd och 

uppmuntran från de anhöriga (Keski-Rahkonen et al., 2011). För att stödja personen är 

det är av stor vikt att låta måltiderna ta tid och tänka på att äta tillsammans. Det är också 

viktigt att försöka undvika bråk vid matbordet och inte ge upp om måltiderna känns 

pressade. Trots uppmuntran och stöd från de anhöriga beror tillfrisknandet även på 

patientens egen förmåga att ta emot hjälp och förändra sitt ätbeteende. Dock måste de 

anhöriga vara beredda på att behandlingen kan bli långvarig och att det kan ta lång tid 

innan resultat ses. 
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Livet som anhörig till en person med anorexia nervosa 

Ätstörningen har ofta pågått en tid och det är först när personen magrat påtagligt som 

anhöriga inser att det rör sig om en sjukdom (Keski-Rahkonen et al., 2011). När 

ätstörningen blir uppenbar medför det därför ofta en chock för de anhöriga som plågas 

av frågor som ”vad har jag gjort för fel?” eller ”borde jag ha agerat annorlunda?”. 

Sjukdomstiden innehåller flera svåra stunder och ätstörningen är enormt påfrestande för 

hela familjen (Kyriacou, Treasure & Schmidt, 2008a; Zabala, Macdonald & Treasure, 

2009). Att vårda en person med anorexia nervosa kan framkalla starka känslomässiga 

reaktioner. Det är inte ovanligt att anhöriga möts av bristande stöd, kunskaper och 

förståelse från sjukvården när det gäller ätstörningen och det kan därför vara svårt att få 

tag på den information som behövs för att förstå, kunna stödja och själv våga agera 

(Keski-Rahkonen et al., 2011).  

 

Ätstörningen påverkar alla aspekter av familjelivet och familjen tvingas anpassa sig och 

organiseras sina liv runt att stödja den drabbade familjemedlemmen (Dimitropoulos, 

2007). Sjukdomen inkräktar på familjerutiner och orsakar ofta förödelser under måltider 

som kännetecknas av spänning och konflikter. Att stödja varandra och dela med sig av 

sina erfarenheter kan därför vara betydelsefullt för många anhöriga och i stödgrupper får 

de möjlighet att möta människor som befinner sig i liknande situationer (Keski-

Rahkonen et al., 2011). Stödgrupper kan inge hopp samtidigt som de kan lindra 

människors känslor av isolering och skuld och på så vis minska bördan och stressen de 

upplever. 

 

Mot bakgrund av sjukdomens svårighetsgrad och den enorma påverkan på anhöriga är 

det allt mer känt att sjukvårdspersonal måste ta itu med de anhörigas behov och försörja 

familjerna med de resurser som krävs (Kyriacou et al., 2008a). Förutom att hjälpa 

familjer att förstå verkligenheten av anorexia nervosa är det av stor betydelse att positivt 

engagera familjer i behandlingen och ta deras behov av stöd på allvar (Silber, Lyster-

Mensh & Duval, 2011). Skapandet av en förtroendefull relation är en central del i 

sjukskörerskans arbete och för att kunna skapa en god relation är kommunikation 

mellan sjuksköterska och familj av stor betydelse (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2008). Med hjälp av kommunikation kan sjuksköterskan identifiera och stärka familjens 

resurser, främja hälsa samt förebygga och lindra lidande.  

 

Det finns fortfarande stora bristande kunskaper i hur hälso- och sjukvårdspersonal bäst 

kan hjälpa och stödja anhöriga som lever med en person med anorexia nervosa. Hela 

familjen påverkas av ätstörningen och därför behöver sjuksköterskan öka sina 

kunskaper om hur familjemedlemmarna bör bemötas. Få studier har fokuserat på 

anhörigas situation och det är därför av stort intresse att belysa anhörigas erfarenheter 

av att leva med en familjemedlem som drabbats av anorexia nervosa. 
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Syfte 

Syftet var att belysa erfarenheter av att vara anhörig till en person med anorexia 

nervosa. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt enligt Fribergs modell (2012) där 

forskning relevant för ämnet undersöktes med syfte att nå fördjupad kunskap inom det 

benämnda området. 

 

Datainsamling 

För att säkerställa att det fanns tillräckligt med material för det valda ämnet utfördes 

inledningsvis en osystematisk informationssökning. Efter informationssökningen kunde 

problemformulering och syfte utformas. Utifrån syftet valdes sedan relevanta sökord. 

Sökorden som användes var anorexia nervosa, family relations, experiences, eating 

disorders, carers och coping strategy i olika kombinationer. Det var svårt att hitta ett 

relevant sökord för begreppet anhöriga och därför användes sökorden carers och family 

relations. Sökorden presenteras i tabell 1 och de kombinationer av sökorden som 

gjordes för att hitta relevanta artiklar presenteras i tabell 2, bilaga B. De artiklar som 

återfunnits i andra sökningar redovisas inom parantes. De vetenskapliga artiklarna 

söktes i databaserna PsycINFO, Cinahl och PubMed. Databaserna valdes då de 

innehåller publicerad omvårdnadsforskning av vetenskaplig kvalitet. För att strukturera 

upp sökningarna användes Thesaurus i PsycINFO, Subject Headings i Cinahl och 

MeSH-termer i PubMed vilka kombinerades med fritextsökningar. De 

sökordskombinationer som inte gav några resultat och de som endast resulterade i 

dubbletter av redan funna artiklar redovisas inte. Inklusionskriterier för studien var att 

artiklarna var skrivna på engelska och publicerade från 2002. I sökningar i Cinahl 

bestämdes också att artiklarna skulle vara peer reviewed. Exlusionskriterier för studien 

var artiklar som belyste patienters och sjuksköterskors erfarenheter samt artiklar som 

belyste andra psykiatriska sjukdomar. Artiklar som inte ansågs svara mot syftet valdes 

också bort. 

 
Sökningarna resulterade i 339 träffar varav samtliga titlar lästes. Därefter lästes totalt 

114 abstract och av dessa valdes 25 artiklar till urval 1 där de lästes i sin helhet. De 

artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes via Halmstads 

Högskolebibliotek. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Carlsson & Eimans (2003) 

bedömningsmall där den vetenskapliga kvaliteten garderades med grad I, grad II eller 

grad III. Efter granskningen föll 13 artiklar bort eftersom de inte ansågs vara tillräckligt 

vetenskapliga eller relevanta i förhållande till syftet. Detta resulterade i att 12 artiklar 

återstod till urval 2. 
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         Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

Anorexia Nervosa  Anorexia Nervosa Anorexia Nervosa 

Familjerelationer   Family Relations 

Erfarenheter/ 

Upplevelser 

  Experiences (fritext) 

Ätstörningar Eating disorders Eating disorders Eating disorders 
Anhöriga Carers (fritext) Carers (fritext) Carers (fritext) 
Copingstrategi   Coping strategy 

 

Databearbetning 

De 12 utvalda resultatartiklarna lästes och granskades, först individuellt och sedan 

gemensamt. Detta gjordes för att artiklarna skulle kunna jämföras, diskuteras och för att 

den slutgiltiga bedömningen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet skulle vara så 

tillförlitlig som möjligt. För att få en översikt över resultatartiklarnas innehåll 

utformades även en artikelöversikt som redovisas i tabell 3, bilaga C & D.  
 

Av de utvalda resultatartiklarna var åtta kvalitativa och fyra kvantitativa, sju av 

artiklarna bedömdes vara av grad I och de resterande fem artiklarna bedömdes vara av 

grad II. Efter den färdigställda granskningen lästes artiklarna ytterligare en gång och 

sammanfattades därefter individuellt och gemensamt. Detta gjordes för att förena det 

centrala i artiklarna samt för att minska risken för feltolkning och missförstånd. För att 

underlätta den fortsatta bearbetningen tilldelades därefter samtliga artiklar en färg och 

på så vis kunde likheter och skillnader identifieras. Efter ytterligare diskussion 

utformades tre kategorier som på olika sätt skildrade anhörigas erfarenheter av att leva 

med en person som drabbats av anorexia nervosa. De kategorier som skapades var 

anhörigas erfarenheter av en förändrad livssituation, anhörigas känslomässiga 

erfarenheter och anhörigas erfarenheter av stöd 

 

Resultat 

Anhörigas erfarenheter av en förändrad livssituation 

Erkännandet av anorexia nervosa var en lång process. Trots uppmärksammade 

förändringar i personens matvanor och allmänna beteende associerades de till en början 

inte med sjukdomen (Cottee-Lane, Pistrang & Bryant-Waugh, 2004; McMaster, Beale, 

Hillege & Nagy, 2004). Många föräldrar beskrev att de hade otillräckliga kunskaper och 

det var först när förändringarna eskalerade som föräldrarna förstod att det rörde sig om 

anorexia nervosa. Att analysera ätstörningen var en kontinuerlig process och i försök att 

förstå varför personen drabbats av anorexia nervosa ifrågasatte anhöriga på vilket sätt de 

kunde ha bidragit till och vad som kunde gjorts annorlunda för att förhindra 

utvecklingen av ätstörningen (Cottee-Lane et al., 2004; Highet, Thompson & King, 

2005; Whitney, Murray, Gavan, Todd, Whitaker & Treasure, 2005). Trots anhörigas 

många försök till att förstå förblev de konfunderade.  
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Ätstörningen hade en djupgående inverkan både på individ och på familj (Whitney, 

Haigh, Weinman & Treasure, 2007). Anhöriga upplevde stora svårigheter och beskrev 

att det var tidskrävande att vårda en person med anorexia nervosa. Sjukdomen 

påverkade flera delar av livet och många anhöriga angav att de var tvungna att lägga ner 

all sin tid och energi åt att ta hand om den drabbade vilket resulterade i stora 

livsstilsförändringar (Highet et al., 2005; Tierney, 2005). Personliga angelägenheter 

åsidosattes och familjen fick många gånger ge upp sociala aktiviteter och tvingades dra 

ner på sina arbetstimmar eller till och med avstå från anställning för att kunna ta hand 

om den drabbade (Cottee-Lane et al., 2004; Highet et al., 2005; Honey & Halse, 2006). 

 

Eftersom att sjukdomen också tog kontroll över den drabbades tankar, känslor och 

beteenden bevittnade anhöriga en total förändring i personligheten och tillslut var det 

svårt att känna igen individen (Cottee-Lane et al., 2004; Highet et al., 2005). I försök att 

hantera ätstörningen uppmuntrade de anhöriga den drabbade att gå upp i vikt genom att 

äta mer, motionera mindre och förhindra kräkningar men det var många gånger svårt att 

påverka beteendet (Cottee-Lane et al., 2004). Livet kretsade kring att försöka mata 

personen och de anhöriga, speciellt föräldrar rapporterade att måltiderna påminde om ett 

slagfält, tog flera timmar och var extremt påfrestande för alla inblandade. 

 

Det är så frustrerande, du kan inte tvinga henne att äta. Du kan ställa mat 

framför henne, du kan fråga henne vad hon vill ha men i slutändan om 

hon inte äter, så äter hon inte… det är väldigt, väldigt svårt att se sitt 

eget barn svälta framför en. (Cottee-Lane et al., 2004 s.174, egen 

översättning). 

 

Barnens brist på motivation förhindrade många gånger de anhörigas 

ansträngningar och därför betonade de vikten av att stödja varandra (Cottee-

Lane et al., 2004). I hopp om att kunna ta kontroll över och hantera ätstörningen 

underströk föräldrarna även vikten av att vara enade och konsekventa i sitt 

arbetssätt. Inledningsvis var det inte lätt att ta kontroll. Den drabbade motsatte 

sig ofta att delta i behandling och därför tog föräldrarna med dem mot sin vilja. 

När de första motstånden lagt sig verkade den drabbade trots allt lättad över att 

de anhöriga tagit kontrollen. 

 

Anhörigas känslomässiga erfarenheter 

Först när ätstörningen diagnostiserades insåg anhöriga allvaret i situationen. De 

uttryckte att det var många känslor som uppkom till följd av att vårda en person med 

anorexia nervosa (Cottee-Lane et al., 2004; McMaster et al., 2004; Highet et al., 2005; 

Tierney, 2005; Whitney et al., 2005; Graap, Bleich, Herbst, Trostmann, Wancata & de 

Zwaan, 2008; Kyriacou, Treasure, & Schmidt, 2008b). Känslorna varierade bland annat 

mellan sorg, frustration, lidande, rädsla och ilska. Känslor som skuld och misslyckande 

var också vanligt förekommande och anhöriga uttryckte stor besvikelse över att de inte 

hade uppmärksammat tecken på ätstörningen tidigare (McMaster et al., 2004; Highet et 

al., 2005; Tierney, 2005; Whitney et al., 2005). Många var väldigt upprörda över det 

faktum att deras barn drabbats av anorexia nervosa. De hade ofta undrat hur andra 

föräldrar tillåtit sina barn att hamna i den situation de nu själva befann sig i. Andra 

beskrev också hur deras läkare misslyckats med att erkänna ätstörningen i ett tidigt 

skede vilket bidrog till att föräldrarna kände sig kränkta (Haigh & Treasure, 2003; 
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Cottee-Lane et al., 2004). Misslyckandet från hälso- och sjukvården resulterade ofta i 

fördröjning i mottagandet av behandling. 

 

Sjukdomen bidrog många gånger till en stressig atmosfär i hemmet. Anhöriga beskrev 

att det ibland kunde vara svårt att nå fram till den drabbade och när deras bästa 

ansträngningar misslyckades uppstod en känsla av desperation (Cottee-Lane et al., 

2004; Whitney et al., 2005). De förklarade de att det många gånger skulle vara lättare att 

vårda någon med exempelvis bronkit. 

 

Jag menar oavsett vilken sjukdom ditt barn får är det fruktansvärt, men 

det här har varit svårt eftersom det är mer besvärligt för mig att hjälpa 

henne än om hon hade haft bronkit eller något liknande. Då skulle jag till 

exempel kunna gå till doktorn, få antibiotika, stoppa om henne och ge 

henne något varmt att dricka. Du kan göra många positiva saker men när 

det kommer till detta känner du att du inte kan hjälpa henne på samma 

sätt (Cottee-Lane et al., 2004 s. 174, egen översättning). 

 

Anhöriga uttryckte att de upplevde en intensiv känsla av sorg och förlust när de började 

inse hur mycket sjukdomen tog över familjens liv (Highet et al., 2005). För många 

anhöriga innebar ätstörningen en psykisk påfrestning. Utbrändhet och ångest var vanligt 

förekommande och mödrar rapporterade högre nivåer av depression än fäder (Graap et 

al ., 2008; Kyriacou et al., 2008b). Föräldrar uttryckte även stor oro, speciellt för 

barnens framtid och sociala utveckling. På grund av ätstörningen gick de miste om 

exempelvis fester, övernattningar, restaurangbesök och utflykter (Cottee-Lane et al., 

2004; Highet et al., 2005; Graap et al., 2008). 

 

Anhöriga rapporterade även att sjukdomen innebar påfrestningar inom 

syskonrelationerna och de beskrev att det många gånger var svårt att hålla fast vid 

normalitet. Den sjuka fick all uppmärksamhet vilket resulterade i att de övriga syskonen 

blev åsidosatta (Cottee-Lane et al., 2004; Highet et al., 2005; Graap et al., 2008; 

Dimitropoulos, Klopfer, Lazar & Schacter, 2009). Syskonen var osäkra på hur de skulle 

handskas med sjukdomen och upplevde ilska, rädsla, sorg och oro. Känslor som 

maktlöshet och hjälplöshet var också vanligt förekommande och syskonen rapporterade 

att det var svårt att få sitt drabbade syskon att inse allvaret i situationen. Trots många 

negativa konsekvenser av anorexia nervosa upplevde många anhöriga att de som familj 

kommit varandra närmare. Familjen hade stärkts och blivit mer motståndskraftig och 

påhittig genom sina ständiga insatser i kampen mot ätstörningen (Haigh & Treasure, 

2003; Whitney et al., 2005; Dimitropoulos et al., 2009).  

 

Anhörigas erfarenheter av stöd  

Anhöriga uttryckte ett starkt behov av stöd då de själva till en början inte hade någon 

professionell bakgrund eller expertis inom området. De uttryckte även ett behov av 

hjälp med copingstrategier (Haigh & Treasure, 2003; Cottee-Lane et al., 2004; 

McMaster et al., 2004; Whitney et al., 2007; Graap et al., 2008; Honey, Boughtwood, 

Clarke, Halse, Kohn & Madden, 2008). De anhöriga hade en önskan om att hitta 

lösningar på sina barns problem. De försökte ta reda på allt de kunde om anorexia 

nervosa genom bland annat vårdpersonal, kollegor, böcker och internet. Dock var det 
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för många svårt och det tog lång tid att hitta hjälp (Cottee-Lane et al., 2004; McMaster 

et al., 2004; Tierney, 2005; Honey & Halse, 2006; Graap et al., 2008).  

 

Det fanns bristande kunskaper om anorexia nervosa och många anhöriga uttryckte 

därför stora behov av information (Haigh & Treasure, 2003; Cottee-Lane et al., 2004; 

Tierney, 2005; Whitney et al., 2007; Graap et al., 2008). Störst behov låg i information 

om vilken behandling som var tillgänglig, prognos och information om återfall. 

Anhöriga uttryckte även att de inte fått tillräckligt med information om hur sjukdomen 

kunde förebyggas (Haigh & Treasure, 2003; Graap et al., 2008; Honey et al., 2008).  

 

Många anhöriga var till en början omedvetna om de tjänster och rättigheter som fanns 

för att stödja dem i deras roll och först när de insåg att de inte klarade av att hantera 

situationen på egen hand tog de hjälp utifrån (Highet et al., 2005; Tierney, 2005). Stöd 

var nödvändigt för att klara av de krav och det lidande som uppstod till följd av att leva 

med en person med anorexia nervosa (Cottee-Lane et al., 2004; Honey & Halse, 2006; 

Honey et al., 2008). Anhöriga erhöll stöd från en mängd olika källor, stödet kom bland 

annat från partners, vänner, kollegor, organisationer samt hälso- och sjukvården. Stöd 

behövde enligt de anhöriga inte alltid gå hand i hand med förståelse. Vänner och familj 

erbjöd ofta både praktiskt och emotionellt stöd dock saknade de ibland förståelse för 

situationen.  

 

Majoriteten av de anhöriga rapporterade flera negativa interaktioner med hälso- och 

sjukvården under deras barns många sjukhusvistelser och var besvikna på det stöd som 

erhållits (Haigh & Treasure, 2003; Cottee-Lane et al., 2004; McMaster et al., 2004; 

Honey et al., 2008). De anhöriga beskrev att de ibland kunde känna sig utestängda och 

isolerade från att delta i barnets behandling vilket bidrog till att föräldrarna fick vända 

sig efter stöd på annat håll. Trots detta fanns det även enstaka positiva interaktioner med 

hälso- och sjukvården. Några anhöriga rapporterade att de fått goda råd och beskrev att 

de inte hade lyckats utan professionell hjälp. Stödgrupper var för många anhöriga också 

betydelsefull då de uttryckte ett starkt behov av att dela sina erfarenheter med andra 

människor i liknande situationer (Haigh & Treasure, 2003; Cottee-Lane et al., 2004; 

McMaster et al., 2004; Highet et al., 2005; Honey et al., 2008). Sådana möjligheter fick 

de till exempel genom att delta i föräldragrupper på specialistkliniker. I stödgrupperna 

kunde de anhöriga utbyta information och tankar. Den icke dömande omgivningen 

gjorde att det fanns utrymme för känslor, empati, hopp och förståelse för varandra. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att vara anhörig till en person 

med anorexia nervosa. Osystematiska informationssökningar gjordes initialt för att 

säkerställa att det fanns tillräckligt med material för det valda ämnet. Utifrån 

sökningarna utformades sedan syfte och sökord. De olika sökorden kombinerades med 

varandra för att få fram så många relevanta träffar som möjligt. Resultatartiklarna söktes 

i databaserna PsycINFO, Cinahl och PubMed. Då databaserna innehöll 

omvårdnadsforskning av vetenskaplig kvalitet ansågs de vara relevanta för 

litteraturstudien vilket kan ses som en styrka. Sökningar med flera olika 

sökordskombinationer gjordes i databaserna fram tills dess att inga nya artiklar som 



10 

 

motsvarade syftet framkom. De sökordskombinationer som endast resulterade i 

dubbletter av redan funna artiklar redovias ej. Antalet dubbletter visar att sökorden varit 

relevanta och täckt in sökområdet men fler sökordskombinationer med ytterligare 

sökord hade möjligtvis resulterat i ännu fler träffar.  
 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara publicerade från 2002. Det 

faktum att resultatartiklarna var publicerade under de senaste tio åren ansågs vara en 

styrka då det gav ett aktuellt resultat. I de osystematiska informationssökningarna 

hittades trots allt en del äldre forskning och om denna forskning inkluderats hade 

resultatet eventuellt påverkats. Artiklar som belyste anorexia nervosa ur ett patient- och 

sjuksköterskeperspektiv exkluderades eftersom att majoriteten av artiklarna behandlade 

patienters erfarenheter av sjukdomen samt sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

dessa patienter. Artiklar som behandlade andra psykiatriska sjukdomar som depression, 

schizofreni och psykoser exkluderades också eftersom de inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte.  

 

Eftersom det finns relativt lite publicerad forskning kring anhörigas erfarenheter av 

anorexia nervosa hittades inga svenska artiklar och det kan ses som en svaghet. 

Resultatartiklarna kom från Australien, Storbritannien, Kanada och Tyskland och då 

ländernas sjukvård liknar den svenska anses resultatet vara jämförbart med Sverige. Det 

är möjligt att resultatet sett annorlunda ut om artiklar från länder med annan kultur och 

mindre ekonomiska resurser funnits med i litteraturstudien. 

 

Resultatet bygger på en analys av 12 artiklar, åtta kvalitativa och fyra kvantitativa. 

Majoriteten av de funna resultatartiklarna användes vid upprepade tillfällen vilket 

ansågs vara en styrka i litteraturstudien. Då syftet var att belysa anhörigas erfarenheter 

ses det även som en styrka att flertalet av resultatartiklarna var av kvalitativ ansats. 

Dock hade en jämnare fördelning av kvalitativa och kvantitativa artiklar kunnat 

resultera i att problemet blivit belyst från olika synvinklar. 

 

Artiklarna granskades utifrån en bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

Granskningen utfördes först individuellt för att sedan jämföras och diskuteras. Detta 

ansågs vara en styrka eftersom artiklarna blivit väl bearbetade och risken för 

feltolkningar reducerades. Granskningen resulterade i att sju artiklar ansågs vara av hög 

vetenskaplig kvalitet, grad I. Resterande fem artiklar ansågs vara av något lägre 

vetenskaplig kvalitet, grad II vilket kan ses som en svaghet. Det som bidrog till något 

lägre vetenskaplig kvalitet hos dessa artiklar ansågs vara brist på diskussion av 

egenkritik och felkällor samt otydligt eller ej redovisat bortfall. Artiklarnas 

vetenskaplighet bedömdes trots dessa mindre brister vara tillräckligt hög och eftersom 

deras innehåll även stämde väl överrens med syftet inkluderades de. För att förena det 

centrala i artiklarna samt för att minska risken för missförstånd lästes och 

sammanfattades artiklarna individuellt och gemensamt. Därefter tilldelades samtliga 

artiklar en färg för att underlätta den fortsatta bearbetningen. Artiklarna jämfördes sedan 

med varandra vilket möjliggjorde identifiering av likheter och skillnader. De mest 

framträdande i artiklarna bildade sedan kategorier. 
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Resultatdiskussion 

I samtliga resultatartiklar var urvalsprocessen väl beskriven och deltagarna utgjordes av 

både män och kvinnor. Dock var kvinnor något överrepresenterade i flertalet av 

studierna. Den relativt jämna könsfördelning skulle kunna bidra till ett generaliserbart 

resultat och gör även denna litteraturstudie mer trovärdig. Enligt FHI (2004) är anorexia 

nervosa vanligast hos flickor och unga kvinnor vilket tydligt kan ses i studierna. På 

senare år har tillståndet även ökat bland pojkar och män vilket borde ha resulterat i fler 

pojkar bland de drabbade. Av de valda resultatartiklarna var åtta godkända av en etisk 

kommitté.  I resterade artiklar beskrevs inget etiskt godkännande dock framkom det att 

deltagarna i dessa studier blivit väl informerade om studiernas syfte. 

 

Ätstörningen visade sig till en början vara otroligt svårupptäckt (Cottee-Lane et al., 

2004; McMaster et al., 2004; Keski-Rahkonen et al., 2011). För att hjälpa de anhöriga 

uppmärksamma tidiga tecken på ätstörningen är det betydelsefullt att problemet 

åskådliggörs. Genom att sprida kunskap och information om anorexia nervosa skulle 

behandlingen av sjukdomen kunna inledas i ett tidigare skede, vilket skulle vara 

betydelsefullt både för den enskilda individen och för de anhöriga men även för 

samhället i stort. Lättillgängligt informationsmaterial om sjukdomen vore önskvärt och 

sjukvårdspersonal borde redan i skolan informera eleverna om ätstörningen eftersom 

anorexia nervosa vanligen drabbar ungdomar. Medier skulle också kunna förse 

människor med information och då det finns en gemensam nationell strokekampanj 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011) borde det även finnas någonting liknande 

för ätstörningar. 

 

Anhöriga uttryckte att ett känslomässigt kaos uppstod till följd av att vårda en person 

med anorexia nervosa (Cottee-Lane et al., 2004; McMaster et al., 2004; Highet et al., 

2005; Tierney, 2005; Whitney et al., 2005; Graap et al., 2008; Kyriacou et al., 2008b). 

Detta understryks av Kyriacou et al. (2008a) och Zabala et al. (2009) som också belyste 

att ätstörningen var påfrestande för hela familjen. Anhöriga beskrev vikten av att få 

hjälp med sitt känslomässiga lidande (Gísladóttir & Svavarsdóttir, 2011). På grund av 

den känslomässiga påfrestningen upplevde de anhöriga att de på lång sikt inte visste hur 

de skulle hantera sjukdomen och Coomber & King (2012) belyser därför vikten av 

copingstrategier. Dessa strategier omfattade humor, positivt tänkande, acceptans av 

sjukdomen samt separering av den drabbade från ätstörningen. Sjuksköterskor liksom 

annan sjukvårdspersonal behöver bemöta anhörigas tunga känslor, befria dem från den 

skuld de känner, förse dem med copingstrategier samt hjälpa dem i hanteringen av 

sjukdomen. För att de anhöriga ska kunna få utlopp för sina känslor är det också av 

betydelse att sjukvårdpersonal lyssnar på och låter de anhöriga tala om sina upplevelser 

och erfarenheter kring anorexia nervosa. Det kan många gånger kännas värdefullt att 

som anhörig få berätta om hur de själva mår och har det där hemma. 

 

Ätstörningen resulterade ofta i stress hos de anhöriga (Cottee-Lane et al., 2004; 

Whitney et al., 2005). Martín, Padierna, Aguirre, Quintana, Hayas och Muñoz (2011) 

styrker att psykisk sjukdom hos en nära släkting kan vara stressande för de anhöriga, 

speciellt ätstörningar eftersom att de tenderar att bestå under långa tidsperioder. Det är 

förståeligt att anhöriga upplever stora påfrestningar i att vårda en person som drabbats 

av en ätstörning. Eftersom att ätstörningen gör intrång på familjens rutiner och upptar 

stora delar av livet går det åt mycket tid och energi till att ta hand om den drabbade 
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familjemedlemmen. Enligt Alzheimerföreningen i Sverige (2012) kallas alzheimers ”de 

anhörigas sjukdom” då den har en stor inverkan på de anhöriga. Anorexia nervosa 

skulle också kunna ses som en anhörigsjukdom eftersom även den har en kraftig 

inverkan på de anhöriga. Avlastning och paus ifrån vårdandet kan ibland behövas och 

därför kan det vara en god idé att sjuksköterskan informerar de anhöriga om olika 

avlastningsalternativ i form av exempelvis anorexicenter. Sjuksköterskan bör också 

ägna mer tid åt de anhöriga som kan behöva uppmuntras att inte glömma bort sig själva 

mitt i allt elände.  

 

Anorexia nervosa påverkade också den drabbades beteende (Cottee-Lane et al., 2004; 

Highet et al., 2005). Detta bekräftas av Treasure et al. (2008) som förklarar att beteendet 

ofta var utmanade för de anhöriga. Många gånger tolererades det underliga beteendet i 

försök att bevara friden men också på grund av en stark rädsla över de konsekvenser ett 

eventuellt motstånd kunde resultera i. Flera anhöriga rapporterade även en önskan om 

vägledning i form av ett manus om vad de skulle säga eller göra när de ställdes inför 

utmanade beteenden och situationer (Whitney, Currin, Murray & Treasure, 2012). Det 

framkommer tydligt att anhöriga upplever en osäkerhet i hur de ska handskas med den 

drabbade individens beteende. Mer utbildning och stöd från de professionella skulle 

vara av stor vikt och sjuksköterskan skulle därför till exempel kunna erbjuda de 

anhöriga råd och praktisk guidning i hur de ska hantera sjukdomen. Som sjuksköterska 

är det centralt att förse anhöriga med nödvändigt stöd så att de på bästa sätt kan hjälpa 

den drabbade. 

 

Måltiderna beskrevs enligt många anhöriga som fruktansvärda och ångestframkallande. 

De anhöriga uttryckte därför lättnad när måltiderna bedrevs i en säker och kontrollerad 

miljö med stöd från sjukvårdspersonal (Whitney et al., 2012). Resultatet belyser också 

anhörigas ständiga kamp mot de ansträngande måltiderna (Cottee-Lane et al., 2004). 

Många gånger behövs mer respons från hälso- och sjukvårdspersonal. Som 

sjuksköterska är det betydelsefullt att vara medveten om de anhörigas besvärliga 

situation och det är av stor vikt att uppmuntra och erbjuda anhöriga stöd så att de längre 

fram ska känna att de klarar av att hantera matsituationerna på egen hand. Stöd kan 

erbjudas genom att sjukvårdspersonal medverkar vid måltiderna så att både de anhöriga 

och den drabbade individen får öva på och så småningom känna att de blir bekväma 

med situationen.  

 

Anhöriga hade erfarenheter av bristande information (Haigh & Treasure, 2003; Tierney, 

2005; Whitney et al., 2007; Graap et al., 2008; Honey et al., 2008). Detta styrks även av 

Graap, Bleich, Herbst, Scherzinger, Trostmann, Wancata., & de Zwaan (2008) som 

menar att bristen framförallt låg i information om behandlingsalternativ. Det är också 

känt att människor som vårdar en person med anorexia nervosa uttrycker ett starkt 

behov av utbildning och stöd (Gísladóttir & Svavarsdóttir, 2011; Keski-Rahkonen et al., 

2011). Resultatet påvisar att stöd var av stor betydelse för de anhöriga, särskilt 

värdefullt var det att få kontakt med andra föräldrar i liknade situationer (Haigh & 

Treasure, 2003; Cottee-Lane et al., 2004; McMaster et al., 2004; Highet et al., 2005; 

Honey & Halse, 2006; Whitney et al., 2007; Graap et al., 2008; Honey et al., 2008). I en 

studie av Whitney et al. (2012) uttryckte majoriteten av de anhöriga många fördelar av 

att träffa andra familjer. De upplevde att tankar och erfarenheter kunde utbytas 

samtidigt som den negativa bilden av sjukdomen kunde reduceras. Dock kände en del 

anhöriga att det var smärtsamt att ta del av andra familjers elände och de upplevde att 



13 

 

det var svårt att diskutera personliga angelägenheter när andra människor var 

närvarande. Hälso- och sjukvårdspersonal kanske inte inser hur svårt det är och hur 

mycket tid och arbetet det tar för de anhöriga att hitta hjälp i form av stöd och 

information. Då studier påvisat att flera anhöriga, till en början hade bristande 

kunskaper gällande anorexia nervosa bör sjuksköterskor och övrig sjukvårdpersonal 

tänka på att tillgodose deras behov av information. För att tillgodose 

informationsbehovet skulle sjuksköterskan till exempel kunna erbjuda mer tryckt 

informationsmaterial, erbjuda rådgivning och samtal till de anhöriga samt anordna 

undervisning i form av utbildningsdagar. Information om föreningar och stödgrupper 

skulle även kunna ges eftersom vikten av kontakt med andra anhöriga tydligt framkom. 

Det kan tänkas att de anhöriga skulle behöva någon annan än sjukvårdspersonal att luta 

sig mot. Trots sjukvårdspersonalens kompetens kan det ibland kännas mer värdefullt att 

tala med någon som befunnit sig i samma situation och som haft liknande erfarenheter.  

 

Wallin (2002), Wentz (2010), Keski-Rahkonen et al. (2011) och Jones et al. (2012) 

belyser anhörigas betydelse när det gäller behandling av anorexia nervosa. I resultatet 

framkom det dock att anhöriga ofta kände sig uteslutna från att delta i vården av den 

drabbade vilket resulterade i att deras rop på hjälp inte uppmärksammades (Haigh & 

Treasure, 2003; Cottee-Lane et al., 2004; McMaster et al., 2004; Honey et al., 2008). 

Eftersom de anhöriga utgör en viktig del i behandlingen av sjukdomen är det av stor 

vikt att deras behov uppmärksammas och tas på allvar. Sjuksköterskan behöver se de 

anhöriga som en resurs istället för att utesluta dem från behandlingen. De anhöriga 

förväntas många gånger vidta det fortsatta vårdandet i hemmet och ett uteslutande skulle 

därför kunna leda till en känsla av osäkerhet när det gäller hantering av sjukdomen. 

 

Konklusion och implikation  

Det är svårt, utmanade, frustrerande och oerhört tungt att vara anhörig till en person 

med anorexia nervosa. Det är inte bara den enskilda individen som påverkas av 

sjukdomen, ätstörningen innebär ett stort lidande för hela familjen. Anhöriga upplevde 

att det var tidskrävande att vårda en person med anorexia nervosa och familjen 

tvingades därför många gånger till stora livsstilsförändringar. Sjukdomen bidrog till en 

stressig atmosfär i hemmet och många känslor uppkom när de anhöriga försökte få den 

drabbade att inse allvaret i situationen. Ätstörningen tog över den drabbade och tillslut 

var det svårt att känna igen individen. Livet kretsade kring mat och måltiderna var 

extremt påfrestande för alla inblandade. Majoriteten av de anhöriga uttryckte stora 

behov av information då de till en början inte hade tillräckliga kunskaper om anorexia 

nervosa. För att klara av det lidande som uppstod till följd av ätstörningen var även stöd 

nödvändigt. Anhöriga erhöll stöd från en mängd olika källor och då de hade ett starkt 

behov av att dela sina erfarenheter med andra människor i liknande situationer var 

stödgrupper av stor betydelse. Trots behov av stöd och information uttryckte anhöriga 

besvikelser över det stöd som erhållits från hälso- och sjukvården.  

 

Idag är anorexia nervosa ett globalt problem och ätstörningen medför betydande 

kostnader för samhället. Sjukdomen innebär även en stor påfrestning för de anhöriga 

och därför behöver hälso- och sjukvården en ökad förståelse och insikt i hur det är att 

vårda en person med anorexia nervosa. Då det finns relativt lite publicerad forskning om 

anhörigas erfarenheter vore vidare studier inom ämnet betydelsefullt. Ökade kunskaper 

om familjens situation skulle kunna bidra till att anhöriga inte glöms bort. 
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Sjuksköterskeutbildningen behöver i framtiden uppmärksamma anhöriga ytterligare då 

de spelar en central roll i vårdandet av den drabbade individen och kunskapen skulle 

även kunna tillämpas och användas vid andra sjukdomstillstånd. 
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Bilaga A 
DSM-IV kriterier för anorexia nervosa 

 
DSM-IV kriterierna för anorexia nervosa är enligt Wentz (2010) följande:  

 

1. 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 

procent av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, 

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

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

eller hon är underviktig  

3. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet 

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

4. Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs. minst tre på varandra följande 

menstruationer uteblir. 

 

Specifera 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).  
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English 
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English, Research 

article. 
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Limits: 2002-2012, 

English. 

 

98(4) 9 4 2 

 

2012-10-19 

 

 

PsycINFO Anorexia Nervosa AND 

Coping strategy (fritext) 
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Childhood 

Onset Anorexia 

Nervosa: The 

Experience of 
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Semi-strukturerade intervjuer 
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med anorexi nervosa. Intervjuerna 

fokuserade på föräldrarnas 

synpunkter och erfarenheter av att 

ha ett barn med en ätstörning. 

Deltagarna rekryterades genom en 

specialist klinik för barn och 

ungdomar med ätstörningar.  

25 föräldrar inbjöds till att delta i 

studien, 11 föräldrar deltog. 

Intervjuerna spelades in och varade 

i ungefär 1-1,5 timme.  

 

Etiskt godkännande redovisas ej. 

 

Studien visade att erfarenheten 

av att ha ett barn med anorexia 

nervosa var mycket krävande 

och utmanande för föräldrarna 

och påverkade stora delar av 

familjens liv. Att försöka förstå 

varför deras barn hade utvecklat 

en ätstörning var en svår uppgift 

men trots detta var föräldrarna 

beslutsamma i att hjälpa sina 

barn. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Kanada 

PubMed 

 

 

Dimitropoulos, 

G., Klopfer, K., 

Lazar, L., & 

Schacter, R. 

Caring for a 

Sibling with 

Anorexia 

Nervosa: A 

Qualitative 

Study 

Syftet var att 

undersöka de unika 

erfarenheter och 

utmaningar som 

syskon till kvinnor 

med anorexia 

nervosa ställs inför. 

12 semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer genomfördes för att 

fastställa syskons perspektiv av att 

ta hand om en syster med anorexia 

nervosa. Frågorna som ställdes 

uppmuntrade syskonen att dela med 

sig av sina tankar och känslor. 

15 syskon inbjöds att delta i studien 

varav 3 syskon avstod från att delta. 

Detta resulterade i att 12 syskon 

intervjuades. Intervjuerna varade i 

1-1,5 timme. 

 

Etiskt godkänd. 

 

Deltagarna uppfattade sig ofta 

själva som medlare och 

beskyddare av sina syskon.  

Trots många negativa 

konsekvenser av anorexia 

nervosa upplevde många syskon 

att familjen hade kommit 

varandra närmare och blivit mer 

motståndskraftig. 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

Australien 

PsycINFO 

 

 

 

Highet, N., 

Thompson, 

M., & King, 

R-M. 

The Experience 

of Living with a 

Person with an 

Eating disorder: 

The Impact on 

the Carers 

Syftet var att 

undersöka 

anhörigas 

erfarenheter av att 

leva med en person 

med ätstörning. 

Studien syftar till 

att identifiera 

erfarenheter och 

frågor hos 

anhörigvårdare 

under hela 

sjukdomsförloppet 

fram till dess att 

behandling finns 

tillgänglig.  

 

Fokusgrupper med 6-8 

anhörigvårdare till personer med 

ätstörningar (anorexia nervosa och 

bulimi nervosa) bedrevs. 

Fokusgrupperna bestod till 

mestadels av föräldrar till unga 

flickor med en ätstörning. För att få 

ett mer representativt urval gjordes 

därför även djupgående intervjuer 

med vänner och partners till vuxna 

med en ätstörning. Sammanlagt 

deltog 24 personer i studien, 

samtalen spelades in och 

transkriberades. 

 

Bortfall och etiskt godkännande 

redovisas ej.   

 

Sammanfattningsvis bestyrker 

denna artikel liksom befintlig 

litteratur att det är lika 

betungande att ta hand om eller 

vårda en person med ätstörning 

som det är att vårda en person 

med annan typ av psykisk 

sjukdom så som exempelvis 

schizofreni eller bipolär 

sjukdom. Detta har betydande 

konsekvenser för både hälso- 

och sjukvårdspersonal och 

beslutsfattare som behöver vara 

medvetna om och mer lyhörda 

för vårdares och andra 

familjemedlemmars behov. 

 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Australien 

PsycINFO 

Honey, A., 

Boughtwood, 

D., Clarke, S., 

Halse, C., 

Kohn, M., & 

Madden, S. 

Support for 

Parents of 

Children with 

Anorexia: What 

Parents Want 

Syftet var att 

undersöka vad 

föräldrar till barn 

med anorexia 

önskar för stöd från 

kliniker. 

24 föräldrar till tonårsflickor som 

vid tillfället erhöll medicinsk 

behandling för anorexia nervosa 

deltog i studien. Ytterligare 3 

föräldrar var inbjudan men avstod 

från att delta. Djupgående 

intervjuer gjordes av en oberoende 

forskare som var intresserad av 

föräldrarnas upplevelse av att ha en 

dotter med anorexia nervosa. 

Diskussioner inleddes kring ett 

antal breda frågor som innefattade 

döttrarnas kliniska behandling. 

 

Etiskt godkännande redovisas ej. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

känner till att det är fysiskt och 

psykiskt påfrestande för 

föräldrar att ta hand om ett sjukt 

barn. Sjukvårdspersonal har 

förmågan att påverka föräldrars 

upplevelser, både till det bättre 

och till det sämre. Genom att ta 

föräldrars perspektiv i beaktande 

kommer personalen kunna 

bygga effektiva och positiva 

relationer med föräldrarna till 

fördel för alla inblandade.  

 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 

Australien 

PsycINFO 

 

 

Honey, A., & 

Halse, C. 

The Specifics 

of Coping: 

Parents of 

Daughters With 

Anorexia 

Nervosa. 

Syftet var att 

undersöka de 

strategier som 

föräldrar till flickor 

med anorexia 

nervosa använde sig 

av för att klara av 

den påfrestande 

situationen. 

Djupgående intervjuer 

genomfördes med 16 mödrar och 8 

fäder från 17 familjer där varje 

familj hade en dotter med anorexia 

nervosa. Öppna frågor ställdes och 

föräldrarna uppmuntrades att prata 

om sina viktigaste erfarenheter 

kring ätstörningen. Deltagarna 

rekryterades från två 

universitetssjukhus. Intervjuerna 

varade i allt från 30 minuter till 3,5 

timme, spelades in, transkriberades 

och kodades.  

 

Etiskt godkänd. 

Bortfall redovisas ej. 

 

Föräldrarna använde sig av en 

mängd olika strategier för att 

hantera situationen. De belyste 

framförallt att stöd och 

information var av stor vikt. 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2004 

Australien 

PsycINFO 

 

 

 

McMaster, R., 

Beale, B., 

Hillege, S., & 

Nagy, S. 

The parent 

experience of 

eating 

disorders: 

Interactions 

with health 

professionals 

Föräldrars 

upplevelser av att 

leva med ett barn 

med en ätstörning 

undersöktes. Syftet 

var att presentera 

föräldrars samspel 

med 

sjukvårdspersonal. 

Intervjuer genomfördes med 22 

föräldrar till barn som antingen 

hade en eller hade återhämtat sig 

från en ätstörning. Deltagarna 

rekryterades bland annat från en 

annons placerad i ett nyhetsbrev. 

Föräldrarna ombads att beskriva 

och kommentera deras 

erfarenheter av att ha ett barn med 

en ätstörning. Intervjuerna ägde 

rum i deltagarnas egna hem, 

spelades in och transkriberades. 

 

Etiskt godkänd. 

Bortfall redovisas ej. 

Vårdpersonal måste acceptera 

att föräldrar är en del i deras 

barns återhämtningsprocess. 

Föräldrarnas erfarenheter måste 

beaktas samtidigt som deras 

förmåga, engagemang, energi 

och drivkraft måste utnyttjas. 

Relationen mellan vårdpersonal 

och föräldrar måste uppmuntras 

och samarbete mellan dessa 

parter är av stor vikt. Hälso- och 

sjukvårdspersonal kan hjälpa 

föräldrar att vara 

"förändringsagenter" i stället för 

att kontrollera situationen och 

hålla makten för sig själva.  

 

Grad I 
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Publika-

tionsår 
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Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

Storbritannien 

PsycINFO 

 

Tierney, S. The Treatment 

of Adolescent 

Anorexia 

Nervosa: A 

Qualitative 

Study of the 

Views of 

Parents. 

Syftet var att 

undersöka 

föräldrars 

erfarenheter av 

behandling. 

13 föräldrar, var av alla deltagare 

hade en dotter med anorexia 

nervosa, rekryterades till studien 

via en psykiatrisk enhet och genom 

en självhjälpsgrupp på internet. 

Intervjuerna fokuserade på 

föräldrarnas erfarenheter av deras 

döttrars behandling. Intervjuerna 

spelades in, tog mellan 1-2 timmar 

och transkriberades. För att 

säkerställa att resultatet stämde 

lästes och kodades det utav en 

oberoende forskare.  

 

Etiskt godkänd. 

Bortfall redovisas ej. 

 

Föräldrarna beskrev att det var 

skrämmande att de inte uppfattat 

tecken på sjukdomen tidigare. 

De upplevde även att det var 

svårt att få tag på den 

information de behövde 

gällande sjukdomen och 

uttryckte att de fick dålig 

information om sina döttrars 

prognos och behandling från 

hälso- och sjukvårdspersonal.  

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

Storbritannien 

PubMed 

 

 

Whitney, J., 

Murray, J., 

Gavan, K., 

Todd, G., 

Whitaker, W., 

& Treasure, J. 

Experience of 

caring for 

someone with 

anorexia 

nervosa: 

qualitative 

study. 

Syfte var att ge en 

detaljerad förståelse 

av anhörigas 

omvårdnadserfaren-

heter.  

 

Deltagarna rekryterades från en 

ätstörningsenhet och uppmuntrades 

delta i familjebaserade 

interventioner. Som en del av 

interventionen ombads de anhöriga 

att skriva ett brev som förklarade 

hur det var att vara 

föräldrar/syskon/partners till någon 

med anorexia nervosa. 10 % av de 

tillfrågade avböjde vilket 

resulterade i att brev från 20 

mödrar och 20 fäder samlades in 

och dessa analyserades och 

kodades. Därefter kunde teman och 

kategorier kartläggas. 

 

Etiskt godkänd. 

 

Det var många negativa känslor 

som uppkom till följd av att 

vårda en person med anorexia 

nervosa och föräldrarna lade 

ofta skulden på sig själva för 

utvecklingen av sjukdomen. De 

uttryckte oro över barnens 

framtid och upplevde att dottern 

hade blivit mer krävande och 

beroende.  

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Tyskland 

Österrike 

 

 

Graap, H., 

Bleich, S., 

Herbst, F., 

Trostmann, 

Y., Wancata, 

J., & de 

Zwaan, M. 

The Needs of 

Carers of 

Patients with 

Anorexia and 

Bulimia 

Nervosa 

Syftet var att 

bedöma graden av 

lidande och behovet 

av stöd för 

anhörigvårdare till 

patienter med 

anorexia nervosa 

och bulimia 

nervosa. 

31 kvinnliga och en manlig patient 

med anorexia och bulimia nervosa 

rekryterades till studien. Anhöriga 

med den mest frekventa kontakten 

till patienterna inbjöds också att 

delta. De anhöriga utgjordes av 19 

föräldrar, 11 partners och två nära 

vänner. De ombads att fylla i 

frågeformulär och därefter 

genomfördes semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjuerna utfördes av 

psykologer och resulterade i att 

anhörigas behov granskades.  

 

Etiskt godkänd. 

 

 

Det framkom att anhöriga 

upplevde problem och hade 

stora behov när det kom till 

ätstörningarna. De mest nämnda 

problemområdena var 

besvikelse över vad som orsakat 

det kroniska sjukdomsförloppet, 

oro över patientens framtid samt 

behov av rådgivning och stöd 

från hälso- och sjukvården. 

Grad II 



 

Bilaga D2 

 

                                                                             

 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2003 

Storbritannien 

PsycINFO 

 

 

Haigh, R., & 

Treasure, J. 

Investigating 

the Needs of 

Carers in the 

Area of Eating 

Disorders: 

Development of 

the Carers´ 

Needs 

Assessment 

Measure 

(CaNAM) 

Syftet var att 

utveckla ett 

instrument som kan 

användas för att 

fastställa 

anhörigvårdares 

behov.  

Fokusgrupper med 12 

anhörigvårdare till personer med 

anorexia nervosa bedrevs. 

Majoriteten av anhörigvårdare var 

föräldrar, en man vårdade sin 

fästmö, en kvinna sin syster och 

endast en förälder vårdade en son. 

Ett självskattningsfrågeformulär 

(CaNAM) utvecklades med hjälp 

av diskussioner i fokusgrupperna. 

Frågeformuläret testades därefter 

på ytterligare 28 anhörigvårdare. 

Deltagarna fick fylla i 

frågeformuläret, tillsammans med 

två andra frågeformulär. 

 

Bortfall och etiskt godkännande 

redovisas ej. 

Anhörigvårdare till personer 

med anorexia nervosa visade 

höga nivåer av otillfredsställda 

behov. Det största behovet 

handlade om praktisk och 

emotionell hjälp i hanteringen 

av ätstörningen. 

Grad II 



 

Bilaga D3 

 

                                                                             

 

 
 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Storbritannien 

PsycINFO 

 

 

Kyriacou, O., 

treasure, J., & 

Schmidt, U. 

Understanding 

How Parents 

Cope with 

Living with 

Someone with 

Anorexia 

Nervosa: 

Modelling the 

Factors that are 

Associated with 

Carer Distress 

Syftet var att 

undersöka och 

modellera faktorer 

som förknippas med 

depression och 

ångest hos de som 

vårdar en person 

med anorexia 

nervosa. 

165 anhöriga inbjöds att delta i 

studien. De fick fylla i ett 

frågeformulär som syftade till att 

undersöka psykiskt lidande hos 

föräldrar till en person med 

anorexia nervosa. 14 vårdare 

uteslöts eftersom deras svar var 

ofullständiga vilket resulterade i 

151 deltagare. 

 

Etiskt godkänd. 

 

Studien visade att mödrar 

rapporterade högre nivåer av 

depression och ångest än fäder 

samt att de var mer oroliga och 

känslomässigt engagerade i 

omvårdnaden.  

Grad I 



 

Bilaga D4 

 

                                                                             

 

 
 
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Storbritannien 

Cinahl 

 

Whitney, J., 

Haigh, R., 

Weinman, J., 

& Treasure, J. 

Caring for 

people with 

eating 

disorders: 

Factors 

associated with 

psychological 

distress and 

negative 

caregiving 

appraisals in 

carers of people 

with eating 

disorders. 

Syftet var att 

undersöka vad som 

bidrar till det 

lidande som 

associeras med att 

ta hand om en 

person med en 

ätstörning. 

Till studien rekryterades 173 

anhöriga som alla fick hemskickat 

information om studiens syfte samt 

olika frågeformulär som de ombads 

fylla i. 158 personer skickade 

tillbaka frågeformulären och efter 

ytterligare bortfall återstod 115 

deltagare. Frågeformulären som 

fylldes i handlade om psykiskt 

lidande, erfarenheter av 

omvårdnad, vad sjukdomen 

representerar och 

omvårdnadsbehov.  

 

Etiskt godkänd. 

 

Ätstörningen påverkade både 

individ och familj och många 

anhöriga upplevde att det var 

svårt att anpassa sig till den nya 

situationen. Majoriteten av de 

anhöriga rapporterade att 

ätstörningen innebar ett psykiskt 

lidande och de uttryckte ett 

starkt behov av information. 

Grad I 


