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Bakgrund: Ätstörningar är allvarliga hälsoproblem som drabbar 15- 114 per 100 000 kvinnor 

i Sverige varje år. En ätstörning karakteriseras som en ihållande dysfunktion i ett ätbeteende 

eller ett viktkontrollerande, som evident försämrar den fysiska hälsan eller påverkar förmågan 

att fungera psykosocialt. Då unga kvinnor insjuknar kan familjen skuldbeläggas som orsaken 

till ätstörningen, därför har de ibland uteslutits från behandlingen. Syfte: Syftet med studien 

var att belysa familjens betydelse för unga kvinnors behandling av ätstörningar. Metod: 

Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultat: Det framkom att familjen 

hade betydelse i behandlingen på flera vis. Familjen kunde ha betydelse genom engagemang 

och deltagande för ett tillfrisknande, genom att stötta den unga kvinnan samt genom att visa 

sin kärlek och genom att finnas där för henne. Slutsats: Familjen har en betydande roll i 

behandlingen och denna studie tyder på att familjen ska inkluderas i behandlingen. 

 

Nyckelord: Behandling, familj, familjeterapi, kvalitativ, kvinna, ätstörning. 
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INTRODUKTION  

 

 
Ätstörningar såsom Anorexia nervosa och Bulimi nervosa är allvarliga hälsoproblem. I 

Sverige har idag en halv procent av unga svenska kvinnor (ålder 16-24 år) problem med 

någon form av en ätstörning (Garderi & Parling, 2007). Ätstörningar ger livshotande fysiska 

komplikationer och minskar tillståndet av emotionellt och socialt välmående (Corte & 

Farchaus Stein, 2003). Råstam Bergström, Gillberg & Gillberg (1995) menar att det finns 

litteratur som förklarar speciella aspekter på ätstörningar, ändå saknas det litteratur som ser 

till hela problematiken (a.a). Forskningen av ätstörningsproblem fokuserar till stor del på 

identifieringen av kulturella, familjära och individuella faktorer, som bidrar till formen och 

utvecklingen av ätstörningen. Ovanstående faktorer kan även användas som riktmärke för att 

studera faktorer som påverkar återhämtning och tillfrisknande för unga kvinnor som drabbats 

av en ätstörning (Garderi & Parling, 2007). Eriksson och Carlsson (2001) menar att det 

behövs utföras mer forskning med inriktning på till exempel familjefaktorer för att kunna 

fastställa vad som påverkar prognosen för de som diagnostiserats med en ätstörning. Det finns 

fortfarande outforskade delar inom ätstörningsproblematiken, såsom om det behövs stabilitet 

och stöd från familjen för ett tillfrisknande (a.a). Få forskare betvivlar inte att familjen och 

dess samspelsmönster kan ha en betydelsefull funktion vid behandlingen av ätstörningar. 

Därför är det intressant att undersöka föräldrarnas betydelse för en bra interaktion inom en 

familj som drabbats av en ätstörning. Det är även viktigt att studera familjens betydelse vid 

behandlingen av en ätstörning (Corte & Farchaus Stein, 2003). De nära och kära, till den 

personen som utvecklat en ätstörning, lider av att se hur sjukdomen förändrar personen. 

Känslor såsom hjälp- och hopplöshet är en svår upplevelse för de anhöriga (Garderi & 

Parling, 2007).  

 

”Pappa säger ingenting, men jag ser i hans ögon att han är  

ledsen och orolig. Han frågar hur jag tänker, inte hur jag mår.  

Han lyssnar och finns.”(Nordlund, 2006, s. 153) 
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BAKGRUND 
 

 

Ätstörningar 

 

Garderi och Parling (2007) beskriver att ätstörningar är ett brett forskningsområde och har så 

varit en längre tid. Genom forskning inom ätstörningar försöker man bland annat ta reda på 

följande problem: orsaken och anledningarna till en ätstörnings uppkomst och vem det är som 

faller offer för en ätstörning. Under 1980-talet påvisade forskningsstudier att familjen var den 

mest grundläggande orsaken till att en ätstörning uppstod hos unga kvinnor. Emellertid 

avvisades dessa antaganden med modern forskning, då det ansågs felaktigt att lägga skulden 

på familjen, av den anledningen att det saknades fullgod förståelse för en kvinna med en 

ätstörning. Sandeberg, Enzell, Johansson, Lillman- Ringborg, Majewski, Nevonen, Thörn 

Björk, Wallin & van der Ster (2005) beskiver att det har skett en utveckling under de senaste 

tio åren mot en mer samsyn om hur ätstörningar ska behandlas. En del i denna progress har 

varit ökad forskning samt betydelsen av att behandlingarna som utförs vilar på vetenskapliga 

studier. Det viktigt att ständigt studera nya aspekter om vad som påverkar behandlingen (a.a). 

Ett problem som Garderi och Parling (2007) beskriver är att familjen kan ha skuldbelagts som 

orsak till ätstörningen när ett barn i familjen insjuknat. De menar att det är felaktigt att 

beskylla familjen som orsak när det finns en mängd olika riskfaktorer. Att skuldbelägga 

familjen har i vissa fall betytt att de har uteslutits från behandlingen och den unga kvinnan 

kan ha förlorat en bra källa av support, därför är det viktigt att klargöra familjens betydelse i 

behandlingen (a.a). 

 

I en studie som Sandeberg et al. (2005) gjort framgår det att många ställer sig frågande till om 

förekomsten av ätstörningar ökar i samhället. De menar att det finns indikationer som visar att 

Bulimi nervosa ökar medan Anorexia nervosa förefaller konstant. Av 100 000 kvinnor i 

Sverige insjuknar varje år 10-49 personer i Anorexia nervosa och 5-65 personer i Bulimi 

nervosa (a.a). Enligt Eriksson och Carlsson (2001) är cirka 90-95 % av de som drabbas av en 

ätstörning unga kvinnor. Råstam Bergström et al. (1995) skriver att det tidigare kan ha 

existerat ett större mörkertal än vad det gör idag. Det grundar de på att fall av ätstörningar 

okänt kan ha passerat läkare, då den drabbade personen frivilligt undvikit eller vägrat 

läkarvård, för att en feldiagnostisering gjorts eller för att föräldrar ignorerat problemet (a.a). 

 

Ätstörning har en varierande debutålder, en del kvinnor insjuknar i början av tonåren emedan 

vissa fall upptäcks efter flera år av bantning. Vissa kvinnor diagnostiseras ibland efter att de 

passerat tonårstiden. En del kvinnor har en kort sjukdomsperiod under något enstaka år 

emedan 10-20% har ett livslångt förlopp (Sandeberg et al., 2005). Sandeberg et al. (2005) 

definierar en ätstörning som en ihållande dysfunktion i ett ätbeteende eller ett 

viktkontrollerande. Ätstörningen försämrar den fysiska hälsan och påverkar förmågan att 

fungera psykosocialt. Dysfunktionen skall inte kunna kopplas sekundärt till någon annan 

sjukdom (a.a).  

 

Sandeberg et al. (2005) menar att orsakerna till och utvecklingen av en ätstörning är 

komplexa och påverkas av olika faktorer. De beskriver att följande faktorer är av störst vikt; 

Socialkulturella faktorer som utgörs av kvinnoideal och glorifiering av slankhet samt 

bantning. Gruppfaktorer som vid idrottsprestanda där lättvikt är av betydelse för att kunna 

prestera bra. Familjefaktorer såsom familjehistoria av missbruk, övervikt och depression, eller 

att äta ensam utan familjen utgör en risk. Biologiska faktorer, de förändringar som sker hos 
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tonåringen med till exempel ökad fettproduktion kan leda till en önskan att bli smal. Kliniska 

studier visar även på en genetisk sårbarhet, individuella faktorer såsom upprepad bantning, 

ambitioner och perfektionism i kombination med en negativ självbild, stress/ trauma som 

fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp som också kan betyda ökad risk för att insjukna i en 

ätstörning. För ungdomar innebär även en separation mellan föräldrar eller partner en 

riskfaktor (a.a). I en studie av Blank och Latzer (2004) framgår det att ett kaotiskt familjeliv, 

samhörighetsbrist till familjen, bortskämdhet samt att brist på auktoritet hos föräldrarna var 

bidragande faktorer för att utveckla en ätstörning. Det var dels genom föräldrarnas brist på 

förmåga att sätta gränser som ger en negativ konsekvens på tonåringens förmåga att känna sig 

psykiskt tillfreds (a.a). 

 

Familjens roll 

 
Eriksson och Carlsson (2001) hävdar att föräldrarna till kvinnan med en ätstörning oftast inte 

är det stabila stöd som hon behöver, vilket leder till att barnet blir utanför, med en bristande 

självkontroll över sig själv och omvärlden. Då kan den unga kvinnan utveckla en besatthet 

över mat och kropp för att föröka få kontroll över sitt liv. Vidare menar de att uppkomsten av 

en ätstörning kan ha flera orsaker. Anorexia nervosa kan ha haft sin början i att föräldrarna 

inte har givit det stöd till den unga kvinnan som hon skulle ha behövt under uppväxten. 

Föräldrarna kan ha haft en oförmåga att inspirera den unga kvinnan till ett självuttryckande, 

detta kan leda till att hon känner att föräldrarna har höga förväntningar på henne och hon kan 

då känna en oförmåga att leva upp till kraven. De menar vidare att familjesituationer kan 

bidra till uppkomsten och rotningen av en ätstörning. Familjen kan ha underliggande 

konflikter som undviks för att behålla familjens jämvikt, och för att slippa ta itu med dessa 

problem centrerar familjen sig på den unga kvinnans symtom (a.a). Treasure, Gavan, Todd & 

Schmidt (2003) har beskrivit i sin studie att Anorexia nervosa tros vara ett misslyckande av 

uppfostran från föräldrarnas sida som kan leda till skam och stigma
1
 hos föräldrarna. Vid 

Bulimi nervosa skiljer känslorna sig, föräldrarna upplever en motvilja och en skam, de blir 

upprörda över slöseriet med mat, matstjälandet och den unga kvinnans impulsiva beteende 

driver på deras ilska. De menar att föräldrar ser sig själva som orsaken till en ätstörning men 

de är ofta osäkra hur de har påverkat dess uppkomst. En annan vanlig tro bland föräldrarna är 

att deras döttrar slutar att äta som en bestraffning för dem, detta resulterar i en negativ spiral 

av skuldkänslor, rädsla och förlust. Även känslor som ilska, skam, upprördhet och 

skuldbelastning på dottern kan förekomma (a.a). Utifrån ovannämnda problem blir det 

intressant att undersöka ifall familjen kan ha en betydande roll i behandlingen av ätstörningen 

när deras dotter insjuknat. 

 

SOSFS 1993:17 M (Författningshandbok, 2004) framhåller att det är viktigt att 

sjuksköterskan ser människan som mångdimensionell och inte bara till sjukdomen. Det 

innebär att patienten samt de närstående ska ges möjlighet till samarbete med vårdpersonalen, 

och att vårdpersonalen ska försöka ta till vara på patientens och familjens resurser. Det är 

viktigt att tänka på förhållandet till hela familjen vid alla sjukdomar och problem som drabbar 

barn och ungdomar. Perkins (2005) anser att vid behandling av ätstörningar är det viktigt att 

sjuksköterskan kan bemöta och integrera med både patienten som individ samt familjen som 

helhet för att kunna tillgodose den bästa vården. I en studie av Honey och Halse (2006) 

framkommer det att det var viktigt för familjer som drabbats av en ätstörning att 

                                                 
1
 Ett socialt stigma är liktydligt med utanförskap i förhållande till samhällets ”rätta” normer 

och värderingar. 
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vårdpersonalen gav professionellt bemötande. Ett professionellt bemötande innebar att kunna 

ge korrekt information samt att skapa ett möte som inte var ångestladdat, för att kunna bygga 

upp en bra relation. Honey och Halse (2006) påvisar att de flesta föräldrar till unga kvinnor 

som drabbats av en ätstörning sökte information och råd om ätstörningen. Familjen försökte ta 

reda på så mycket som möjligt om sjukdomen, till exempel genom att fråga vårdpersonal, 

genom att läsa böcker och söka på Internet. Familjemedlemmar kände att 

informationssökningen kunde hjälpa dem att tolka sitt barns beteende samt förstå hur de 

skulle förhålla sig gentemot sina barn (a.a).  

 

Enligt Råstam Bergström et al. (1995) kan familjen ha betydelse för tillfrisknandet av 

ätstörningar. Garderi och Parling (2007) menar att det kan vara föräldrarna, men även 

familjen som helhet, som driver och uppmuntrar kvinnan med ätstörningen samt är villiga att 

göra allt för att hon ska bli frisk igen. Det är intressant att undersöka om dessa tidigare studier 

stämmer. 

 

Familjeterapi   

 

Enligt Råstam Bergström et al. (1995) har familjeterapi vuxit fram som en av de mest 

inflytelserika behandlingsformerna för ätstörningar. Inom omvårdnaden av barn och unga 

människor kan det vara viktigt att inte behandla dem som fullständig separata individer 

frikopplade från föräldrar, syskon eller sociala nätverk. Sandeberg et al. (2005) påstår att det 

även gäller i behandlingen av ätstörningar. Mcdermott, Batik, Roberts & Gibbon (2002) 

menar att familjeterapeuter betonar att familjens involverande kan vara viktig i behandlingen 

samt att den unga kvinnans symtom härstammar från underliggande familjekonflikter och det 

kan därför vara viktigt att lösa dessa tillsammans med familjen (a.a). Det är de 

relationsproblem som kan finnas inom familjen som familjeterapin fokuserar på att lösa. 

Familjeterapi har som syfte att förbättra kommunikationen inom familjen samt att stötta 

föräldrarna så de kan, om det behövs, ta tillbaka sin auktoritet i föräldrarollen. Föräldrarna 

kan därmed bli en central del av behandlingen. Meningen är att föräldrarna ska kunna ge stöd 

till den unga kvinnan om det är det hon behöver. Eftersom den unga kvinnan är uppslukad av 

ätstörningen och låter den kontrollera henne, utvecklas hon inte som sin normala takt och 

kommer därför att fungera på en lägre åldersnivå än hennes verkliga ålder, detta leder till att 

den unga kvinnan kan behöva hjälp och stöd från sina föräldrar (Sandeberg et al., 2005).  

Resultatet i Perkins (2005) studie visade att 35 % av de tillfrågade personerna i 

undersökningen trodde att anorektikern själv orsakade uppkomsten till sin sjukdom. Perkins 

(2005) anser det därför viktigt att utbilda föräldrar inom orsakerna till sjukdomen och få dem 

till att förstå vilken skada det skulle ge om man beskyller kvinnan för att ha självförvållat 

tillståndet, det kan innebära att hon stöter omvärlden ifrån sig (a.a). 

 

Enligt Richards, Lovell & McEvoy (2003) har tre essentiella grundstenar identifierats för ett 

framgångsrikt självhjälpande av hälsoproblem; kvaliteten på hälsoinformationen som finns 

tillgänglig för patienten och deras anhöriga, hälsovård som möjliggör att patienten kan 

få tillgång till direkt hjälp i en ökande mängd för deras omedelbara och långsiktiga behov, 

samt att det finns ett professionellt gensvar till patientens hälsa (a.a). McMaster, Beale, 

Hillege & Nagy (2004) studie visade att föräldrarnas deltagande var nödvändigt för 

bibehållandet av hälsa såväl hos barnet som hos familjen. De menar även att sjuksköterskor 

måste medge att föräldrarnas interaktion kan vara viktig i en tillfrisknings process och inse att 

deras möjligheter, support, engagemang och drivkraft kan vara till en stor hjälp till 

sjuksköterskan för att kunna ge bättre vård (a.a). Enligt en studie av Whitney och Eisler 

(2005) behövs en hänsyn visas i interagerandet med familjen från vårdpersonalens sida, 
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eftersom anhöriga kan vara mycket känsliga och uppslukade av deras egen skuldkänsla och 

otillräcklighet. Om vårdpersonalen på något sätt skulle förstärka deras skuldkänslor skulle 

detta kunna bli förödande för familjen. Att framhålla hopp, befullmäktiga familjen och 

uppmana dem till att ta säkra risker kan vara ett viktigt steg i att minska familjens rädsla och 

ett sätt att gynna bra interaktioner inom familjen (a.a).  

 

Behandlingsformer 

 

Trots intensiv forskning om ätstörningar finns det idag ingen behandling som snabbt botar 

alla patienter med ätstörningar. Det som är säkert är dock att om behandling sätts in kan detta 

minska lidande och förkorta den svåraste sjukdomstiden. Det är därför angeläget att sprida 

kunskapen om ätstörningar och de möjligheter till de behandlingar som finns såsom om 

familjen är en resurs i behandlingen (Sandeberg et al., 2005). Erikssons och Carlssons (2001) 

målsättning med behandlingen vid en ätstörning är ett tillfrisknande som innebär att både 

kunna göra sig fri från störningen och att må bra med sig själv likväl som att ha ett fungerande 

socialt liv. De påpekar att en av de mest intressanta frågorna är hur effektiva olika 

behandlingar är. De vet inte om det finns någon överlägsen behandling av de som används 

idag. Vid varje behandlingstillfälle uppstår frågan om vilken behandling som fungerar för just 

den individen och behandlingen ska baseras på hennes störning och förutsättningar. Orsakerna 

till ätstörningar är av multifaktoriell natur och sammanvävs av livsmiljöer och personligheter. 

För att kunna hjälpa de personer som lider av en ätstörning krävs det att olika lösningar, 

alternativ och former av terapi används (a.a).  

 

Sandeberg et al. (2005) beskriver olika behandlingsmetoder som används vid behandling av 

ätstörningar; Självhjälp, som har till syfte att individen själv med hjälp av information och ny 

kunskap ska bryta sitt självsvält- och/ eller hetsätningsbeteende. Psykopedagogisk behandling 

handlar om att ge information om Anorexia och Bulimi till patienterna och deras anhöriga. 

Här belyser de att en del av denna behandling syftar till att göra familjen uppmärksam på den 

effekt de har på individen med ätstörningen. Kognitiv psykoterapi som har inriktat sig på att 

förändra tankeprocesser som är skadliga för individen. Kognitiv beteendeterapi som vid 

ätstörningar bygger på att ändra faktorer som kan vara orsaken till störningen t.ex. viljan av 

att vara smal. Psykodynamisk psykoterapi som kan användas när individen har kontroll över 

ätstörningssyndromet och när hennes känslomässiga förmåga har tilltagit. Ett av målen i 

denna behandlingsform är att stärka patientens relationer som har en roll i behandlingen. 

Familjeterapi fokuserar på att lösa relationsstörningar inom familjen. De menar att 

sjukdomssymptomen skulle kunna bemästras genom att familjestrukturen förbättras såsom att 

föräldrarna ger stöd och hjälp samt att de tar kontroll över ätandet. Gruppsykoterapi finns i 

olika former och har influenser från andra behandlingsstrategier. Syftet med denna 

behandlingsform är att få igång interaktion mellan de olika deltagarna samt att skapa en grupp 

som deltagarna känner samhörighet med (a.a). Enligt Lock och Gowers (2005) är 

familjeterapi som kombineras med respons och feedback från föräldrarna den mest effektiva 

behandlingsformen för personer som drabbats av en ätstörning. Detta styrks av Cullberg 

(2003) som även beskriver att familjeterapi tillsammans med individualterapi är den mest 

framgångsrika behandlingen för ett tillfrisknande vid en ätstörning (a.a). Enstaka studier visar 

att individualbehandling med samma komponenter som i en familjebehandling kan vara lika 

givande, men familjens inblandning i en behandling av en tonåring är i regel oundvikligt och 

kan vara givande (Garderi & Parling, 2007). 

 

Omvårdnadsteoretiker 
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Friedemann (1995) har utvecklat synen på sjukvården med hennes systemteori från att vara en 

miljö, person och hälsovård, till att inkludera familjen som kraft och familjehälsa som 

vägledare inom förklaringen till funktionen av samspelet mellan individen, samhället och 

miljön. Det grundläggande i systemteorin är att det kan tillämpas på både familjer, individer 

och alla organisationer som eftersträvar överensstämmelse och minskad oro. Att se på 

familjen utifrån Friedemanns systemteori ger en bra bild över att familjen ska betraktas som 

en helhet samt att dens betydelse vid behandlingen av ätstörningar ska uppmärksammas. 

Teorin passar rådande studie eftersom den bejakar familjen som en helhet. Betydelsen av att 

se människan utifrån ett mångdimensionellt perspektiv där familjen inkluderas betonas av 

SOSFS 1993:17 M (Författningshandbok, 2004). Friedemann (1995) menar att allt är 

uppdelat i olika system, där varje system strävar efter fyra mål; stabilitet, utveckling, kontroll 

och andlighet. De fyra målen binds samman med fyra dimensioner som i sin tur utgör olika 

system, så kallade undersystem. De olika systemen reglerar behärskningen av tid, avstånd, 

energi och material genom; system maintenance, coherens, individuation och system change. 

System maintenance och system change leder till målet för kontroll, coherence och 

individuation till andlighet, system maintenance och coherens till stabilitet och indivduation 

och system change till utveckling. De fyra dimensionerna kan förklaras så här: System 

maintenance är familjens struktur, dvs. regler, roller, planering av aktiviteter, besluttagande 

och övervakning av beteende. System change är anpassningen till drastiska förändringar 

såsom, accepterande av ny information, se sin familj som flexibel, tillåtelse för avvikelser i 

tron och att kunna se oplanerade händelser som en utmaning. Coherence är emotionellt 

bindande och familjeidentitet, t.ex. familjeengagemang, gemensam delaktighet, respekt samt 

deltagande. Individuation är självutveckling som att söka efter kunskap/orsak, skaffa 

relationer utanför familjen, involverande i arbetet och att delta i samhället. De fyra målen 

integrerar med varandra och eftersträvar tillsammans med de fyra dimensionerna en 

sammanlänkning som i sin tur integrerar med miljön och harmoni som slutligen leder till 

hälsa. Teorins grundbegrepp är: miljö, personen, familjen, hälsa och familjehälsa. De fyra 

hörnstenarna passar in familjens handlingar och möjligheter till förändring då en 

familjemedlem blir sjuk, som till exempel vid en ätstörning. Om familjens struktur leder till 

en drastisk förändring, leder det här till att coherence måste stärkas. Vilket gör att 

familjemedlemmarna blir tvungna att arbeta tillsammans för att övervinna sjukdomen som i 

sin tur sedan leder vidare till individuation, det vill säga familjen tar hjälp av utomstående 

resurser.  

 

Friedemann (1995) menar att känslan av att tillhöra, är en förutsättning för att individen ska 

kunna fungera i familjen. Hon säger att familjen består av personer som har familjefunktioner 

och är känslomässigt engagerade i personen. Friedemann menar att familjen oftast söker efter 

lösningar inom familjens egna ramar. Familjen undantrycker problemet och kan resonera med 

”Det är inte så farligt, vi kan lösa detta själva”. Det är när spänningarna blir för stora och 

problemen blir olösliga som en kris uppstår, först då söker familjen hjälp. Familjen försöker 

lösa problemet innan de inser dess tyngd och först då tar de kontakt med sjukvården. Hon 

skriver vidare att varje familj behandlas som normal med hänsyn till deras specifika situation. 

Det tas för givet att alla familjer anpassar sig till svåra situationer utifrån deras bästa förmåga 

beroende på deras resurser. Vilket gör det intressant att ta reda på vilka dessa resurser är och i 

vilken mån familjen kan anpassa sig till den svåra situation som uppstår vid en ätstörning. I 

stället för att försöka forma en familj till en samhällsanpassad normalitet, låter vårdaren 

familjen bestämma vilket system som fungerar för dem och bistår med hjälp i familjens kamp 

mot överensstämmelse och hälsa. All behandling bör anpassas för individen och ses utifrån de 

resurser familjen kan bidra med. Systemteorin bygger på att sjuksköterskan inte får skuld för 

ett eventuellt misslyckande i behandlingen eftersom beslutet om att förändras, om att få hjälp 
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samt om vilka mål som ska sättas upp är familjens. Vårdarna är där enbart för att bistå med 

hjälp och kunskap. 

 

 

SYFTE 

 

 

Syftet med föreliggande studie är att belysa familjens betydelse för unga kvinnors behandling 

av ätstörningar. 

 

 

METOD 

 

 

Litteratursökning 

 

Metoden är en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Litteratursökning har gjorts i följande 

databaser; Cinhal; referensdatabas inom omvårdnad, Psychinfo; referensdatabas inom 

psykologi, elin@blekinge; sammansättning av fulltextdatabaser, Academic search elite; 

tidsskrifter i fulltext. Termer som var av vikt vid insamlingen av fakta var; ätstörningar, 

anorexia nervosa, familjen, familjestrategi och omvårdnad. Vidare sökning resulterad i att 

omvårdnad försvann eftersom det inte gav några träffar av relevans.  

 

Sökningen utvecklades till följande Mesh termer: family, eating disorder, family therapy, 

recovering, anorexia nervosa and qualitative. Under processens gång begränsades sökningen 

ytterligare med att använda termen ”qualitative” eftersom litteraturstudien baserades på 

kvalitativa artiklar så att träffarna skulle matcha önskemålen. Alla sökord kunde användas vid 

sökning i alla informationsdatabaserna. Den kombination av sökord som gav flest träffar med 

relevans var ”eating disorders AND family”. När eating disorder och recovering användes 

trunkerades dessa till eating disorder* samt recover*. Det här för att alla ändelser på dessa två 

termer skulle inkluderas i sökningarna. 

 

Vetenskapliga artiklar valdes utifrån kvalitativt perspektiv. Det finns olika former av 

ätstörningar som skiljs åt med dess symptombild. Författarna skiljde inte mellan de olika 

diagnoserna inom ätstörningar när de valde artiklar eftersom intresset ligger i familjens 

betydelse. Inklusionskriterier: För att artiklarna skulle inkluderas var de tvungna att vara 

publicerade från år 2000 och framåt. Artikeln var tvungen att ha en kvalitativ ansats. 

Studierna skulle vara gjorda i industriländer för att inkluderas. Exklusionskriterier: Artiklar 

vars metodval var kvantitativt eller innehöll kvantitativa mätmetoder togs bort. Vidare 

exkluderades artiklar som innehöll män med en ätstörningsbakgrund eftersom de utgör endast 

5- 10 % av de som drabbats av en ätstörning. Författarna valde då bort dessa artiklar på grund 

av brist på material som beskrev män med en ätstörning. 

 

Sökningen av artiklar gick till på följande sätt; sökord sattes samman för att få ner träffarna 

till ett greppvänligt antal. Artiklarnas titlar kontrollerades sedan igenom och de utan relevant 

anknytning till syftet togs bort. Sedan lästes abstraktet igenom på de resterande artiklarna, och 
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de med passande innehåll användes till analysen. Nedan visas en översiktlig bild av 

sökningen. 

 

Tabell 1. Sökning i databaserna Cinahl och Academic Search Elite via Ebsco Host: 

Sökning Sökord Antal träffar Artiklar uttagna efter inklusion/ 

exklusionskriterier för analys 

#1 eating disorder*  2002 (För många att sortera ur) 

#2 eating disorder* 

AND family 

241 (För många att sortera ur) 

#3 eating disorder* 

AND family 

AND qualitative 

12 3 

#4 anorexia 

nervosa 

654 (För många att sortera ur) 

#5  anorexia 

nervosa AND 

family 

106 (För många att sortera ur) 

#6 anorexia 

nervosa AND 

family AND 

recover* 

10 1 

#7 anorexia 

nervosa AND 

family AND 

qualitative 

8 2 

#8 anorexia 

nervosa AND 

family therapy 

20 0 

Artiklarna från sökningarna #6 och #7 hade dykt upp i en tidigare sökning och togs därför inte 

med. 

 

Tabell 2. Sökning i databasen elin@blekinge: 

Sökning Sökord Antal träffar Artiklar uttagna efter inklusion/ 

exklusionskriterier för analys 

#1 eating disorder* 2240 (För många att sortera ur) 

#2 eating disorder* 

AND family 

150 (För många att sortera ur) 

#3 eating disorder 

AND family 

AND qualitative 

1 1 

#4 eating disorder* 

AND family 

therapy 

29 0 

#5 anorexia nervosa 2491 (För många att sortera ur) 

#6 anorexia nervosa 

AND recover* 

200 (För många att sortera ur) 

#7 anorexia nervosa 

AND recover* 

AND family 

11 3 

#8 anorexia nervosa 57 0 
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AND family 

therapy 

Artikeln från sökning #3 samt två av artiklarna från sökning #7 hade dykt upp i en tidigare 

sökning och togs därför inte med. 
 

Tabell 3. Sökning i databasen PsycInfo: 

Sökning Sökord Antal träffar Artiklar uttagna efter inklusion/ 

exklusionskriterier för analys 

#1 eating disorder* 15792 (För många att sortera ur) 

#2 eating disorder* 

AND family 

5998 (För många att sortera ur) 

#3 eating disorder* 

AND family 

AND family 

therapy AND 

recover* 

1418 (För många att sortera ur) 

#4 eating disorder* 

AND family 

AND family 

therapy AND 

recover* 

437 (För många att sortera ur) 

#5 eating disorder* 

AND family 

AND family 

therapy AND 

recover* AND 

qualitative 

108 4 

#6 anorexia 

nervosa 

7775 (För många att sortera ur) 

#7 anorexia 

nervosa AND 

family 

3267 (För många att sortera ur) 

#8 Anorexia 

nervosa AND 

family AND 

recover* 

856 (För många att sortera ur) 

#9 anorexia 

nervosa AND 

family AND 

recover* AND 

qualitative 

141 (För många att sortera ur) 

#10 anorexia 

nervosa AND 

family AND 

recover* AND 

qualitative AND 

family therapy 

66 5 

Artiklarna från sökning #10 förekom i tidigare sökningar och togs därför inte med.  
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Den första sökningen, där endast ”eating disorder” användes, gav fler artiklar än författarna 

hade möjlighet att sortera ur. Fler MeSH termer fick användas för att komma ned i antal och 

för att artiklarnas innehåll skulle återspegla författarnas syfte. Många av artiklarna innehöll 

observationer från patienternas sida och inte så mycket från familjens perspektiv, där av det 

låga antal artiklar som kunde passa in för att belysa familjens betydelse vid en ätstörning. 

De artiklar som valdes ut granskades och värderades till att vara tillförlitliga, innan 

analysprocessen kunde fortgå. Artiklarna granskades efter de kriterierna som Willman (2006) 

beskriver i sitt protokoll för kvalitetsbedömning av en studie med kvalitativ metod (se bilaga 

1). Kriterierna användes som ett hjälpmedel för att författarna lättare skulle få en bättre 

överblick av de utvalda artiklarnas relevans till syftet. De artiklar som inte uppfyllde 

Willmans (2006) kriterier på relevans, metod, giltighet och kommunicerbarhet togs bort. Efter 

granskningen av artiklarna kvarstod åtta stycken som kunde användas till analysen. 

 

Analys 

 

Arbetet utgick från Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. Fem steg 

i Granheims & Lundmans (2004) analys har använts. I föreliggande studie användes 

innehållsanalys för att dra slutsatser om innehållet i vetenskapliga artiklar som berör 

ätstörningar. Arbetet har gått tillväga på följande sätt: Steg ett var att artiklarna lästes igenom 

och diskuterades mellan författarna för att se om de passade studiens syfte. De artiklar som 

valdes ut för att användas till arbetet lästes åter igenom och anteckningar av intressant 

information av materialet gjordes. Steg två var att sortera ut relevanta meningsbärande enheter 

ur resultatdelen av artiklarna. De olika meningsenheterna diskuterades mellan författarna för 

att förstå innebörden i dem och de som stämde överens med studiens syfte kopierades över till 

en översiktstabell för att användas. I steg tre kondenserades dessa meningsenheter för att 

sedan översattas till svenska med egna ord, det här för att komma åt kärnan i dem och för att 

författarna skulle förstå texterna bättre. Koder utfördes för att korta ned meningsenheterna 

ännu ett steg. I steg fyra så diskuterades de kondenserade meningsenheterna mellan 

författarna för att få fram subkategorier. Författarna försökte finna likheter mellan de olika 

meningsenheterna så att de kunde sammanföras under subkategorier. Det sista steget förenade 

de olika subkategorierna till kategorier. Följande kategorier blev; ”Vikten av att familjen är 

engagerad i behandlingen”, ” Betydelsen av familjens hjälp och kunskap vid behandlingen”, 

”Betydelsen av familjens stöd”, ”Vikten av att sympatisera med den unga kvinnan” samt 

”Vikten av att familjen tar kontroll”. Alla stegen utfördes i översiktstabeller så att författarna 

kunde få en lättare överblick av materialet. Materialet som togs ut i analysen var det manifesta 

innehållet.  

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering/ 

översättning 

Kod Subkategori Kategori 

Parents engaged a 

wide range of 

activities that 

aimed to have a 

positive impact on 

their daughters’ 

behavior, thoughts, 

emotions, 

treatment, and the 

impact of the 

anorexia on girls’ 

Föräldrarnas 

engagerade sig i 

aktiviteter som 

hade en positiv 

påverkan på 

flickornas liv, 

behandling och 

känslor.  

Föräldrarnas 

engagemang 

påverkade 

flickornas 

liv. 

Att visa 

engagemang. 

Vikten av att 

familjen är 

engagerad i 

behandlingen. 
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lives. 

Parents 

encouraged their 

daughters to talk 

about their 

feelings and 

problems; 

demonstrating 

empathy, 

sympathy, and 

love; and spending 

time with them.  

Föräldrarna 

uppmuntrade sina 

döttrar att prata 

om sina problem, 

de visade empati, 

sympati och 

kärlek för dem.  

Föräldrarna 

visade 

uppmuntran 

och 

förståelse. 

Att visa 

emotionellt stöd. 

Vikten av att 

sympatisera 

med den unga 

kvinnan. 

Some parents 

constructed 

anorexia as a 

purely biological 

or genetic illness 

and this sometimes 

made them feel 

that they had little 

power to help their 

daughters. 

Vissa föräldrar 

hade en 

föreställning om 

anorexia ett det 

var en ren 

biologisk eller 

genetisk sjukdom, 

detta ledde till att 

de kände sig 

maktlösa till att 

kunna hjälpa sin 

dotter. 

Föräldrar 

som hade lite 

kunskap om 

anorexia 

visste inte 

hur de skulle 

hjälpa sin 

dotter. 

Betydelsen av 

familjens 

kunskap. 

Betydelsen av 

familjens hjälp 

och kunskap vid 

behandlingen. 

However, once the 

initial resistance 

had passed some 

parents noticed 

that their child 

appeared to be 

relived that the 

adults were now in 

control. 

Efter att den 

största motsträvan 

från barnet hade 

lagt sig var hon 

lättad över att 

föräldrarna hade 

tagit kontroll. 

Barnet var 

lättat när 

föräldrarna 

hade 

kontroll. 

Ta kontroll. Vikten av att 

familjen tar 

kontroll. 

Parents tried to 

mediate girls’ 

experience by 

influencing their 

environments and 

interactions with 

other people. 

Föräldrarna 

försökte medla 

mellan flickorna 

och växelverka 

mellan miljön och 

andra människor. 

Påverkan på 

det sociala 

stödet. 

Bidra med socialt 

stöd. 

Betydelsen av 

familjens stöd. 

 

 

RESULTAT 

 

 

Författarna har valt att dela upp resultaten i fem kategorier efter analysen av materialet. 

Följande kategorier är ” Vikten av att familjen är engagerad i behandlingen”, ” Betydelsen av 

familjens hjälp och kunskap vid behandlingen”, ” Betydelsen av familjens stöd”, ” Vikten av 

att sympatisera med den unga kvinnan” samt ” Vikten av att familjen tar kontroll”. 
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Vikten av att familjen är engagerad i behandlingen 

 
Att visa engagemang 
Det visade sig att engagerade föräldrar som var delaktiga i behandlingen vid en ätstörning 

skapade en bättre prognosbild för den unga kvinnan. Honey och Halse (2005) visade i sin 

studie att de föräldrar som engagerade sig i aktiviteter som hade ett mål att skapa en positiv 

påverkan på deras dotters uppträdande, tankar och känslor hade en positiv effekt på flickornas 

liv och behandling. Föräldrarna kunde genom dessa aktiviteter få flickorna att se mer positivt 

på behandlingen för ätstörningen. 

 

Enligt Tierney (2005) undersökningar visade det sig att familjeterapi var uppskattat av hela 

familjen eftersom alla kunde uttrycka sig i en medlande miljö. Familjen var engagerad i att 

finna lösningar till de problem kring ätstörningen som fanns inom hemmet (a.a). Vid 

tillfrågning av de unga kvinnorna som hade tillfrisknat från ätstörningen om faktorer som 

hade betytt speciellt mycket vid behandlingen så var familjens delaktighet av största vikt. De 

kvinnorna som ännu inte hade nått fram till vändpunkten för att bli bättre, ansåg att familjen 

var en viktig faktor för ett tillfrisknande (Nilsson & Hägglöf, 2006).  

 

Cottee- Lane, Pistrang & Bryant- Waugh (2004) menar, att föräldrar var motiverade till att 

hitta lösningar på problemet för att kunna hindra att mer skada skulle ske. Alla föräldrar hade 

en önskan att kunna förstå sig bättre på ätstörningen och lade tid och kraft på att försöka 

förstå uppkomsten av deras barns tillstånd. Föräldrarna läste böcker, tittade på TV- program, 

gick med i organisationer och pratade med andra som hade erfarenhet om ätstörningar. 

Familjen lade sina egna liv åt sidan för att kunna hjälpa och ta hand om sitt barn. Att ge upp 

hade betytt en risk att förlora sitt barn till en ätstörning (a.a). 

 

Familjen som enhet 
Honey et al. (2006) rapporterade även att syskon påverkade genom att bara finnas inom 

familjen. Syskonen representerade en källa av jämförelse till deras självkänsla och gjorde 

samtidigt dem medvetna om vilken skada ätstörningen gav, vilket i vissa fall gav 

motivationen till att kämpa i behandlingen. Hillege, Beale and McMaster (2005) understryker 

vikten av att hålla samman i en familj vilket även är en av de största svårigheterna, att 

gemensamt kunna jobba mot samma mål, men det är värt allt jobb till att få det att vara så. 

Den unga kvinnan uppskattade att familjen ställde upp för henne och hon älskade dem för det. 

 

Betydelsen av familjens hjälp och kunskap vid behandlingen 

 

Familjens aktiva sökande efter hjälp 
Honey och Halse (2005) visade i sin studie att föräldrar aktivt letade upp information om 

olika behandlingsmetoder för att kunna ge sina barn den bästa behandlingen. De fann olika 

behandlingsmetoder genom andra kliniker, vänner, bekanta och deras egen forskning.  

Tierney (2005) menar att föräldrar var tvungna att söka sig till sjukvården, när ätstörningen 

väl blivit manifest, för att få reda på hur de skulle hantera situationen. När väl sjukdomen 

blivit fastställd kom allvaret, de hade ställt sig frågan förut hur andra föräldrar kunnat låta sitt 

barn hamna i den här situationen och nu var de själva mitt i det. Många var rädda för vad som 

skulle hända eftersom deras kunskap om sjukdomen var mycket liten. För att bättre förstå 

sjukdomens natur och utveckling sökte de efter relevant information (a.a). 
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Betydelsen av familjens kunskap 
Honey och Halse (2005) visar i sin studie att brist på kunskap om ätstörningar leder till att 

föräldrarna inte vet hur de ska hjälpa sitt barn. De flesta föräldrar trodde till en början att 

ätstörningen var ett problem som skulle gå att lösa genom att ge större portioner eller genom 

att tvinga barnet att äta. Den här uppfattningen förändrades när föräldrarna fått mer inblick i 

sjukdomen och förstod att större portioner inte skulle lösa problemet. Vissa föräldrar såg 

ätstörningen som en biologisk eller genetisk sjukdom vilket ledde till att de inte kände att de 

kunde hjälpa sitt barn. När de hade mer kunskap om sjukdomens natur och visste att 

orsakerna till en ätstörning är av en psykologisk art, gav de emotionellt stöd, försökte bygga 

upp dotterns självkänsla, tog henne till en psykolog, undvek att göra henne arg och 

uppmuntrade dottern till att tala om sina problem.  

 

Tierney (2005) visar att föräldrarnas kunskap är viktig eftersom de inte känner att de alltid får 

adekvat hjälp fån vården. 

 

We are professional people so we can find out the whys and wherefores. If it 

hadn’t  been like that, I don’t know what would have happened because  

nobody was coming to us, offering us assistance. (Tierney, 2005, s. 372) 

 

Honey, Clarke, Halse, Kohn & Muddan (2006) beskriver att kunskapsbrist inom ätstörningar 

hos familjemedlemmar kan leda till att avståndet mellan syskonen ökar, det vill säga att 

flickan kan uppleva att hennes syskon tar avstånd från henne. Det visade sig att 

familjeterapins påverkan på syskonen resulterade i att de förstod problemen kring 

ätstörningen bättre. Cottee- Lane et al. (2004) menar att föräldrar som har möjlighet att ta 

kontakt med andra som var i samma situation resulterade i nya sätt att se på problemet och 

hur de kunde förvänta sig att ätstörningen kunde utvecklas. 

 

Betydelsen av familjens stöd 
 
Att bistå med praktisk hjälp 
Honey och Halse (2005) visar i sin studie att föräldrarnas praktiska hjälp var en förutsättning 

för att dottern skulle få behandling. De bidrog med ständig praktisk support genom att 

organisera och betala för behandlingen samt gav flickorna transport till olika kliniker och 

möten med psykolog och sjukvård. Föräldrarna anpassade sig efter flickornas speciella krav 

såsom att laga specialkost, ändra sina egna matrutiner och undvek situationer som var 

speciellt upprörande för flickorna i samband med måltiderna exempelvis att äta på restaurang. 

Föräldrarna gjorde ett viktigt praktiskt arbete när de förespråkade för dotterns tankar och 

känslor och var en medlande part mellan dottern och den vårdpersonal som var delaktig i 

behandlingen. I en studie av Honey et al. (2006) visade det sig att syskonen reagerade på 

ätstörningen genom att visa support och en vilja av att hjälpa. Syskonen bidrog med flera 

saker bland annat att laga mat och ta hem skolarbete till sin syster som var sjuk. Ibland såg 

syskonen sin systers behov tydligare än föräldrarna gjorde och på så sätt kunde de vara en 

viktig länk till att flickan fick behandling och stöd.  

Marina, do you realise that you’re probably anorexic?... You’re going to the 

doctors. If you don’t want mum to take you, I’ll take you and you’re going, I’m 

making an appointment right now. (Honey et al., 2006, s. 318) 

 

Cotte-Lane et al. (2004) beskriver i sin studie att det vardagliga familjelivet inte längre var 

normalt när kvinnan hade insjuknat i ätstörningen. Föräldrarna valde att göra större 
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förändringar i sina liv såsom ge upp delar av deras sociala liv och aktiviteter för att kunna 

finnas där för sin dotter. 

 

Bidra med socialt stöd 

Federici och Kapplan (2008) visar i sin studie vikten av att tillbringa tid med andra som inte 

var så fokuserade på kroppsvikt och form, vilket upplevdes av kvinnorna som en bidragande 

faktor i tillfrisknadsprocessen. För många var kontaktsökande med andra människor en 

avgörande del i tillfrisknandet. Honey och Halse (2005) menar att föräldrarna försökte 

påverka de unga kvinnornas erfarenheter genom att påverka och medla i interaktionen mellan 

deras livssituation och andra människor. I studien får Weaver, Wuest & Ciliska (2005) fram 

betydelsen av att släppa in andra i livet såsom familjen, det gav distraktion från det överdrivna 

tänkandet på mat samt fick kvinnorna att känna sig som människor och inte som en 

ätstörning. Det motverkade även den isolering som en ätstörning bidrar till. Vidare menar de 

att öppna upp sig för familj och vänner gynnade behandlingsprocessen. 

 

Vikten av att sympatisera med den unga kvinnan 

 

Att visa emotionellt stöd 
Honey och Halse (2005) skriver i sin studie att de flesta föräldrar ansåg att emotionellt stöd 

och engagemang var av största vikt som även inkluderade ny tillförsikt och uppmuntran. 

Föräldrarna uppmuntrade även sin dotter att prata om sina känslor och problem, visade 

medkänsla, sympati och kärlek samt visade att de hade tid för dottern. Likväl som att bidra 

med stöd så var föräldrarna noga med vilka känslor och reaktioner som de visade. De ville 

inte visa rädsla eller hjälplöshet och försökte ge ett säkert och positivt intryck till sina döttrar 

(a.a). Nilsson och Hägglöf (2006) menar att det emotionella stödet från familjen är viktigt. De 

visar i sin studie att processen till ett tillfrisknande kunde förlängas om dottern ej hade känt 

sig älskad (a.a). 

 

Flickorna visade ofta sorg och smärta när deras syskon tog avstånd från dem. Ett distanserat 

förhållande mellan syskonen kunde leda till att patienten missade en bra källa av stöd. ”I just 

like being around [my sister] cause we don’t talk about [anorexia]. She’s just normal.”(s. 

318) Föräldrarna beskriver att den formen av stöd som syskonen bidrog med var kontakt, 

vänskap och emotionellt stöd såsom att trösta, hysa medlidande med samt vara tillgivna 

(Honey et al., 2006). Att ha föräldrar och vänner att prata med om känslor ökade kvinnornas 

självkänsla och underlättade för att de skulle kunna kämpa i behandlingen mot ätstörningen 

(Federici & Kaplan, 2008). 

 

Weaver, Wuest & Ciliska (2005) hävdar att kvinnor säger sig behöva stöd av andra för att 

tillfriskna ”you need support definitely because you’re in a hole you can’t get out of by 

yourself.”(s.198) Kvinnor hade tillgång till tre olika källor av stöd; familj, vänner och 

medpatienter. Familjens stöd fick dottern att inse att hon var älskvärd oavsett hennes vikt. Det 

visade sig även i denna studie att stöd var en viktig del i tillfrisknandet och att bristen på stöd 

kunde förlänga processen. Tierney (2005) menar att trots den ständiga oron om återfall 

försökte föräldrarna vara positiva och uppmuntrade sina barn att se ätstörningen som en 

erfarenhet och använda den för att kämpa vidare mot sjukdomen. 

 

Att visa förståelse 
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Honey och Halse (2005) menar att föräldrar som såg ätstörningen som en sjukdom höll inte 

de unga kvinnorna ansvariga för sitt tillstånd. Föräldrarna visade tålamod och förståelse. Att 

skilja mellan kvinnan och sjukdomen gav föräldrarna styrka att delta i behandlingsprocessen. 

Honey et al. (2006) visade att i de flesta fallen så var det gynnsamt för den unga kvinnan med 

ätstörningen att ha en ökad förståelse från hennes syskon (a.a). För att kunna fortsätta 

förändras inom familjen tillsammans med terapi behövdes det relateras med tillgänglighet, 

support och ett icke dömande från familjen.  

My family was very supportive at the beginning of my recovery, and I think that 

was the most important part… for them to take the illness seriously… their 

understanding [and] willing[-ness] to accept that I wasn’t deliberately doing 

this to make myself sick. (Federici & Kapplan, 2007, s. 6) 

Patienterna undertryckte hur viktigt det var med känslan av förståelse, accepterande och att bli 

tagna på allvar av andra i deras liv. De som hade återfall berättade att de saknade socialt stöd 

och kände sig missförstådda och dömda av andra (Federici & Kapplan, 2008). 

 

Vikten av familjen tar kontroll 

 

Honey och Halse (2005) beskriver att föräldrarna försökte med övertalning, påtryckning och 

förklaring för att få deras barn att äta mer och förstå deras behov av en behandling. 

Föräldrarna använde sig även av mutor för att kunna påverka sina döttrar. Påtvingningar 

hände när föräldrarna hade möjlighet att kunna påverka den unga kvinnans beteende eller ta 

med henne till behandling mot hennes vilja. Sådana här påtvingningar var endast möjligt i 

begränsade situationer och gjorde att många föräldrar kände sig kraftlösa att tvinga sina 

döttrar att följa deras önskningar som att äta. Cottee- Lane et al. (2004) menar trots att många 

föräldrar kände att de inte kunde påverka sitt barns beteende var det viktigt att de ändå visade 

att de hade kontroll. Det här betydde att föräldrarna var bestämda mot sina barn och att de var 

tvungna att vara enade i strategierna för att deras barn skulle bli bättre. Vidare beskrev 

föräldrarna att de blev organiserade över måltiderna så som mängden mat barnet behövde äta 

upp. Det är viktigt att hålla samman, uppmuntra varandra och vara eniga i hur motgångar ska 

hanteras innan föräldrarna sätter sig ner för att äta tillsammans med sitt barn. Efter att den 

största motsträvan från barnet hade lagt sig visade hon ofta lättnad över att föräldrarna hade 

kontroll.  

I think probably it was good for her to know that somebody else was in control 

and I think she found it easier one it was taken out of her hands. (Cottee- Lane 

et al., 2004, s. 175) 

 

 

DISKUSSION 

 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa familjens betydelse för unga kvinnors behandling av 

ätstörningar. Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Ejvegård 

(1996) beskriver att litteraturstudier är av stor vikt på grund av att mängden 

forskningsrapporter ökar ständigt och därför är det viktigt att reflektera över det material som 

finns för att sätta in det i sitt sammanhang (a.a). Vald litteraturstudie var lämplig för arbetet 

eftersom författarna ville undersöka redan gjorda studier om hur föräldrarna påverkar deras 
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döttrar i behandlingen för en ätstörning. Patel och Davidsson (2003) beskriver att de senaste 

forskningsrönen finns i vetenskapliga artiklar. Eftersom författarna önskade få fram aktuell 

information som valde de att söka efter den i vetenskapliga artiklar. Enligt Ejvegård (1996) 

finns det olika tekniker för insamling av information, såsom litteratursökning, enkät- och 

intervjumetodik. Om författarna istället hade valt att basera sin studie på en intervju hade det 

enligt Ejvegård (1996) tagit tid både på det empiriska planet samt på bearbetningsplanet (a.a). 

Det skulle inte vara lämpligt till denna undersökning eftersom resultatet som framkom genom 

litteraturanalysen inte kunde ha producerats inom den tidsramen som är given för en 

kandidatexamen (Friberg, 2006). En fördel med att utföra en intervjustudie hade varit att 

författarna hade fått ett större svängrum till egen tolkning av det material som samlats in. Vid 

intervjuer skulle författarna också kunnat vara mer ledande mot ett önskat resultat baserat på 

de frågor de valt att ställa till respondenterna. I en litteraturstudie får forskaren använda sig av 

det material som finns tillgängligt, detta kan leda till att resultatet inte motsvarar önskemålen 

som fanns vid studiens början. Eftersom syftet med föreliggande studie var att belysa om 

familjen hade betydelse vid behandling var det önskvärt med ett objektivt synsätt som inte 

skulle ge för stor personlig prägel. En del artiklar var intervjubaserade vilket upplevdes ge en 

mer förtrolig bild eftersom det var de intervjuades egna ord som framkom.  

 

Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys valdes i detta arbete på grund av att denna 

typ av analys passade litteraturstudien samt att Granheim och Lundmans (2004) förklaring av 

en innehållsanalys var klart strukturerad och enkel att följa. Författarna hade lite svårigheter 

under analys- förfarandet eftersom mycket av det som har analyserats har handlat om känslor 

och upplevelser, vilket ofta vävs samman med varandra som leder till att materialet har varit 

svårt att strukturera upp och att skapa subkategorier ur. Enligt Granheim och Lundman (2004) 

kan analysen bestå av sex steg men det sista steget, att utföra teman, uteslöts. Granheim och 

Lundman (2004) menar att teman används i ett arbete för att besvara frågan ”Hur?”. Att 

utforma teman uteslöts på grund av att syftet i studien inte är att besvara frågan ”Hur?” utan 

att belysa huruvida föräldrarna har en betydelse eller inte i behandlingen av en ätstörning. 

 

På grund av att artiklarnas som valts ut för analys har varit på engelska kan en eventuell 

feltolkning i översättning till svenskan ha givit ett resultat som har varit något missvisande. 

Författarna har dock varit mycket noggranna i översättningarna och har tänkt utifrån den 

engelska texten vid analysen, detta ökar trovärdigheten av resultatet.   

 

Antalet studier som användes för analysen har kanske inte varit tillfredsställande för att få 

fram en nyanserad bild av det som studerats. Vid sökningen av artiklar fann författarna att 

flertalet av träffarna berörde kvinnornas kamp mot ätstörningen och inte så mycket om 

familjens involverande i behandlingen. Uttagning av artiklar skedde med stor noggrannhet 

och författarna studerade igenom alla rubriker från träfflistan med tanke på syftet för att inte 

missa någon betydelsefull studie.  Det här var en tidskrävande process, vid ett flertal tillfällen 

fick författarna sortera ur uppåt 50- 100 träffar, men på grund av den noggrannhet som 

författarna hade kunde de artiklar som var viktiga till resultatet finnas. Om det funnits mer 

material att tillgå, skulle det kanske funnits artiklar som beskrivit situationer då familjen inte 

varit delaktig i behandlingen och hur detta i så fall skulle ha påverkat den unga kvinnans 

tillfriskningsprocess. Vilket hade varit ett intressant synsätt för att kunna jämföra familjens 

betydelse.  Föreliggande studie har baserats på åtta artiklar, fler artiklar hade kunna användas 

men materialet som beskriver föräldrarnas betydelse är begränsat. Det här kan därför ha 

påverkat resultatet av studien, vilket visar på vikten av mer forskning inom området för att ge 

en större inblick i familjens betydelse.  De artiklar som producerades genom sökningarna gav 

en bra reflektion över varför familjen är viktig vid en behandling av en ätstörning.  
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Ett inklusionskriterie som användes var att artiklarna skulle komma från industriländer. Det 

här kriteriet användes, för enligt Sandeberg et al. (2005) förknippas ätstörningar med 

västvärldens kultur och smalhetsideal (a.a). Fler inklusionskriterier var att texterna tidigast 

skulle vara publicerade år 2000 samt att artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats. I och med att 

en gräns sattes där artiklar som hade publicerats innan år 2000 inte togs med, kan resultatet 

appliceras till dagens situation. Enligt Patel och Davidsson (2003) används kvalitativ inriktat 

forskning när syftet är att försöka tolka eller förstå människors upplevelser (a.a). Eftersom 

författarna ville få fram kunskap om upplevelser från familjen och de unga kvinnorna med en 

ätstörning så valdes kvalitativa studier ut att användas till studien. En av exklusionskriterierna 

var att kvantitativa artiklar valdes bort. Det andra exklusionskriteriet som fanns var att de 

artiklar som innehöll män med en ätstörningsbakgrund valdes bort. Det här kriteriet fanns 

eftersom män utgör endast 5- 10 % av de som insjuknar i en ätstörning och därför fann 

författarna att det inte fanns tillräckligt med material inom ämnet. I början av sökningarna 

användes ett exlusionskriterie där artiklarna inte skulle innehålla personer som var över arton 

år. Det här kriteriet togs bort eftersom artiklarna innehöll fall där personerna som drabbats var 

över arton år idag men hade insjuknat när de var tonåringar. 

 

Eftersom artiklarna har granskats efter Willmans (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod ökar det här rimligt pålitligheten av studiens resultat. Willmans 

(2006) protokoll fungerade som ett hjälpmedel för författarna skulle kunna få fram 

tillförlitliga artiklar. Utan protokollet hade studiens resultat kunnat bli mindre trovärdigt 

eftersom det gav en möjlighet för författarna att kontrollera materialets pålitlighet i artiklarna. 

Resultatet av bedömningen redovisas i bilaga 2. Vid granskningen fann författarna att tre av 

artiklarna var publicerade i review tidsskrifter men de var alla självstående studier. Fem av 

artiklarna fick bedömningen bra, tre bedömdes som medel. De tre artiklar som fick betyget 

medel hade inget tydligt etiskt godkännande men artiklarna byggde på intervjuer där de som 

deltog hade frivilligt valt att deltaga. Hade deltagarna känt sig oetiskt behandlade hade de 

förmodligen inte varit med i undersökningen. Därför fick artiklarna vara med i studien.  

 

Studierna som valdes ut hade olika kunskapsteoretiska perspektiv. Dessa perspektiv var; 

grounded theory, single case studie, multiple case studie, fenomenologi och semi- structured 

interviews. Det här kan ha haft betydelse för resultaten i studierna. Författarna ser dock inte 

att detta skulle ha stor betydelse för resultatet eftersom studierna ses på utifrån den här 

studiens syfte. 

 

Resultatdiskussion 

 

Författarna till denna studie har fokuserat på de delarna som berör familjens påverkan och 

interaktion. Föreliggande studies resultat visar att familjen har betydelse i behandlingen på 

flera sätt, så som engagemang, stöd, deltagande och praktisk hjälp. Att engagemang var av 

betydelse styrks av Honey och Halse (2005) som säger att engagerade föräldrar som var 

delaktiga vid behandlingen av en ätstörning gav en bättre prognosbild för den unga kvinnan. 

Huvudfyndet i studien är att engagerade familjemedlemmar vill hjälpa den unga kvinnan att 

tillfriskna och deras önskan att se henne frisk är av största vikt för processen mot ett 

välbefinnande hos kvinnan. Att betydelsen av engagemang var en viktig del förvånade inte 

författarna, eftersom det är en förutsättning för att de ska delta i behandlingen. De familjer 

som inte är engagerade har förmodligen inte deltagit i de studier som detta resultat baserats på 

eftersom de familjerna inte har valt att delta i behandlingen. Enligt Garderi och Parling (2007) 

har ett problem varit att familjen har skuldbelagts som orsak till ätstörningen. Föreliggande 
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studies resultat är av betydelse för att samhället ska få en bättre bild av de familjer som 

drabbats av en ätstörning. Resultatet visar att skuld inte ska läggas på föräldrarna, de är en 

viktig resurs till att kvinnan gör framsteg i behandlingen. Detta styrks av Tierneys (2005) 

undersökningar som visade att familjeterapi var uppskattat av hela familjen, alla 

familjemedlemmar kunde uttrycka sig i en medlande miljö. Familjen var engagerad i att finna 

lösningar till de problem kring ätstörningen som fanns inom hemmet. Friedemann (1995) 

menar att familjebehandling inom en systemteori bygger på att man ser familjen som en 

helhet och att omvårdnaden ska ske inom familjens strategier. Studiens syfte bygger på att 

finna det familjen kan bidra med i behandlingen och resultatet kan därför användas till att 

anpassa omvårdnaden efter familjens strategier. Vidare menar Friedemann (1995) att 

familjeterapi leder till uppmuntran av en mer välmående anpassning inom familjen och detta 

leder i sin tur till en mer välmående individ. Resultatet påvisar vikten av att familjen strävar 

mot gemensamma mål trots svårigheterna som finns när en familjemedlem insjuknat i en 

ätstörning, det här styrks av Hillege, Beale and McMaster (2005). De påvisade även att den 

unga kvinnan som insjuknat uppskattade och älskade sin familj för deras ansträngning att 

hålla samman familjen. Friedemann (1995) anser att familjen får bäst hjälp med att lindra 

lidande och smärta genom att aktivt delta i behandlingsprocessen. Det här belyser betydelsen 

av familjens deltagande vid behandlingen för den unga kvinnan som insjuknat i en ätstörning. 

Hon understryker att känslan av att tillhöra är en förutsättning för att individen ska kunna 

fungera i familjen. Friedemann (1995) avser att familjen består av personer som är 

känslomässigt engagerade i varandra. Hon menar vidare att familjebehandling ska inkludera 

familjens styrka och tillgångar (a.a). Detta följer linjen i den delen av studiens resultat som 

visar att familjens sammanhållning har betydelse i behandlingen. Det är viktigt att förstå 

familjens roll som en helhet. 

 

Ätstörningar är ett allvarligt hälsoproblem som kan ge livshotande komplikationer och minska 

det emotionella och det sociala välmåendet (Corte & Farshaus Stein, 2003). Föreliggande 

studies resultat påpekar att familjer som ger emotionellt stöd i form av empati, sympati samt 

visar kärlek till den unga kvinnan har en positiv påverkan i behandlingen av ätstörningar. 

Återuppbyggnaden av det emotionella välmåendet kan därigenom ske genom att familjen är 

delaktig i behandlingen av ätstörningen. Friedemanns (1995) systemteori påvisar familjens 

roll till stabilitet och kontroll genom deras försök till att behålla en stabilitet och att skydda 

familjen från hotande förändringar. Ett exempel på en hotande förändring inom familjens 

ramar är när någon inom familjen diagnostiseras med en ätstörning. Friedemann menar att 

stabiliteten riktar sig emot fysisk kontakt samt ett emotionellt och socialt stöd, vårt resultat 

påvisar vikten av att familjen bidrar med de här faktorerna till den unga kvinnan som 

insjuknat. Föreliggande studies resultat samt Nilsson och Hägglöfs (2006) resultat visar på att 

det emotionella stödet från familjemedlemmarna är viktigt. Utan emotionellt stöd kan en 

tillfrisknads process ta betydligt längre tid (a.a). Resultatet tyder på att föräldrar som visar att 

de finns där för sin dotter och har en vilja att försöka förstå har en positiv effekt i 

behandlingen och leder till ett snabbare tillfrisknande. En ung kvinna i en familj som inte 

känner kärlek från familjen kan ha svårt för att lita på dem och inkludera dem i deras 

behandling. Om den unga kvinnan inte hade känt att familjen hade förståelse eller gav ett 

emotionellt stöd, hade familjen förmodligen inte kunnat bistå med hjälp under 

behandlingsprocessen. Resultatet kommer fram till att familjen bidrog till behandlingen 

genom att visa sin kärlek, det här tror författarna är en förutsättning för att föräldrarna ska 

kunna få ta del i behandlingen. 

 

Resultatet i vår studie påtalar att kunskapen om ätstörningar hos föräldrar är begränsad och 

inte tillräcklig för att hantera situationen när deras dotter insjuknar. Familjen söker kunskap 
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genom andra föräldrar, vänner och bekanta samt erhåller kunskap vid familjeterapi. Detta 

visar att familjen inte kan hjälpa den unga kvinnan i behandlingen om de inte har kunskap om 

ätstörningen och dess förlopp. Vidare visar resultatet att föräldrar som hade begränsad 

kunskap om sjukdomen var benägna att söka upp information för att kunna hjälpa sin dotter. 

Detta följer resultatet i en studie av Honey och Halse (2006) där det framkom att familjen till 

unga kvinnor som drabbats av en ätstörning söker information och råd för att bättre kunna 

tolka kvinnornas beteende och deras eget bemötande gentemot den(a.a). Om familjen förstår 

bättre hur de ska hantera olika situationer som uppstår vid en ätstörning, skulle de kunna 

hjälpa den unga kvinnan i behandlingen mot ett tillfrisknande. När familjen tar del av 

vetenskapligt bevisad information om ätstörningar hjälper det dem att se på den unga 

kvinnans tillstånd på ett mer nyanserat sätt. Informationen de tar del av kan hjälpa dem att 

inte döma dottern samt att veta hur de ska tackla svårigheter som uppstår på vägen mot ett 

tillfrisknande. En reflektion författarna har är att det förmodligen är lätt att köra fast i negativa 

tankemönster och att familjen kan känna en hopplöshet eller en undran om de verkligen 

hjälper den unga kvinnan. Resultatet visar att kunskapen är av betydelse för att familjen ska 

kunna ta nya tag och för att de ska få nya synsätt på behandlingen.  

 

I föreliggande studie framgår det att praktisk hjälp från familjen var en förutsättning i 

behandlingen av den unga kvinnan såsom att föräldrarna skjutsade dem till behandling och 

bistod med specialkost. Den praktiska hjälpen, som den unga kvinnan är i behov av, kanske 

inte alltid ses som en primär del i behandlingen, men den är trots allt en förutsättning till att 

en rehabilitering ska kunna ske. Hade inte familjen ställt upp med att laga mat hade kanske 

inte kvinnan fått i sig någon mat alls och om inte föräldrarna hade skjutsat sin dotter till 

psykologen hade hon kanske inte deltagit i någon behandlig. Det här resultatet är kanske 

något som tas för givet; att familjen ska laga mat, skjutsa, betala för behandling samt att 

syskonen tar hem skolläxan. Författarna vill understryka att det här är en viktig del som 

familjen bidrar med i behandlingen, för om inte familjen ställer upp, vem gör det då? I 

resultatet framgår det att föräldrarna var en förutsättning för att den unga kvinnan skulle få 

tillgång till det sociala stödet, som beskrevs som en mycket viktigt del i behandlingen av 

henne själv. Familjen medlar mellan kvinnan och omvärlden och fungerar som en bro mellan 

kvinnan och det sociala stödet. Familjen var i många fall en viktig del till att kvinnan skulle 

kunna återgå till det sociala liv hon hade innan hon blev diagnostiserad med ätstörningen. 

Denna studie visar att familjen som gav emotionellt stöd hade betydelse i behandlingen. De 

kanske fanns kvar där när vännerna svek? Resultatet visar vidare att familjen var en viktig del 

för att kvinnorna skulle återfå kontakt med andra människor. Detta följer resultatet som 

framkom i en studie av Federici och Kapplan (2008) där författarna fann att socialt umgänge 

med andra människor var en bidragande faktor i en tillfrisknads process, likväl som att 

kontaktsökandet var en avgörande del. Eriksson och Carlsson (2001) menar också att utan 

stabilt stöd från familjen mister den unga kvinnan sin kontroll över sig själv och sin omvärld 

(a.a).  

 

Författarna fann det intressant att studien visade att de unga kvinnorna blev hjälpta när 

föräldrarna tog kontroll över situationen. Detta indikerar på att en person med ätstörning 

behöver fasta regler och en tydlig gränssättning. Det råder ofta delade meningar om hur 

mycket kontroll föräldrar ska ha över sina barn. Men föreliggande studie tyder på att den unga 

kvinnan kände sig lättad över att hennes föräldrar tog kontroll. Eriksson och Carlsson (2001) 

visar i sina studier att en förutsättning för att bemästra sjukdomssymtomen är att föräldrarna 

ger stöd och hjälp samt att de tar kontroll över ätandet (a.a). Att gränssättning är en viktig del 

i behandlingen styrks också av Blank och Latzer (2004) som menar att det är genom 

föräldrarnas brist på förmåga att sätta gränser som ger en negativ konsekvens på tonåringens 
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förmåga att känna sig psykiskt tillfreds (a.a). I tidigare studier har det visat att brist på 

gränssättning kan leda till ett insjuknande i en ätstörning, resultatet i föreliggande studie tyder 

på att om föräldrarna återtar kontrollen och gränssättningen kan de hjälpa sin dotter i 

behandlingen. 

 

Det vore intressant att i framtiden undersöka hur familjen blir bemött av vårdpersonalen i 

behandlingssituationer. Vårdpersonalens bemötande kan påverka familjen både positivt och 

negativt i deras förhållande till den unga kvinnan. Detta skulle vara en viktig aspekt eftersom 

bemötandet från vårdpersonalen har betydelse för kvinnans tillfrisknande. En annan tänkvärd 

studie skulle vara att undersöka hur föräldrarna ändras från att inte ha varit det stöd den unga 

kvinnan behövde till att bli det stöd hon behöver för att kunna tillfriskna.  

 

Valet att använda Friedemann som teoretisk referensram visade sig vara bra eftersom hon 

betonar familjens betydelse i vårdsammanhang. Hon menar att möjligheten till en förändring 

ligger hos familjen vilket överensstämmer med studiens resultat.  

 

 

SLUTSATS 

 

 

Familjen har betydelse i behandlingen genom att bidrar med stöd för de unga kvinnorna och 

därigenom hjälper dem att kämpa mot ätstörningen. Resultatet pekar på att det är viktigt att se 

till att familjen är en resurs i behandlingen och att de kan bistå med stöd och hjälp som är av 

betydelse för den unga kvinnan. I studien framkom det att familjens närvaro, likväl praktiskt 

som emotionellt, är av betydelse för kvinnans psykiska välbefinnande. Det visade sig att 

vårdpersonalen behöver bistå med information samt ta vara på de kunskaper och resurser i 

behandlingen som endast kan erhållas från familjen till ett barn som har insjuknat i en 

ätstörning. Det här för att förkorta lång rehabiliteringstid och psykiskt lidande hos den unga 

kvinnan. 
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