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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Det är först på senare år som familjens upplevelse samband med att en dotter 
insjuknar i anorexia nervosa uppmärksammats. Familjemedlemmarna kan känna stor ånger, 
skuld och förtvivlan när en familjemedlem blir sjuk. Eftersom det visats att sjukdomen 
påverkar hela familjen är det också av stor vikt att fokusera på hur familjen mår och ge dem 
stöd. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa familjens upplevelse beskrivet ur 
mammans perspektiv när dottern har anorexia nervosa. Metod: Metoden som användes var en 
litteraturstudie, där fyra böcker analyserades. Burnads kvalitativa analysmetod med latent 
tolkning var metoden som användes för att tolka texten. Resultat: Resultatet visar att familjen 
upplevde en stor oro- och maktlöshets känsla när dottern insjuknade i anorexia nervosa. 
Mamman upplevde att anklagelserna var stora från många i vårdpersonalen över att hennes 
dotter hade insjuknat i anorexi. Slutsats: Utökad kunskap om hur mamman och familjen 
upplever situationen när deras dotter insjuknar i anorexia nervosa kan leda till att 
sjuksköterskan kan bemöta familjen mer professionellt genom att stödja och hjälpa istället för 
att strandsätta och lägga skuld på dem. Genom att sjuksköterskan visar förståelse och bekräfta 
familjen i sin reaktion kan familjen vara en bidragande hjälp i vården av anorexi.  
 
Nyckelord: Anorexia nervosa, dotter, familjen, kvalitativ, mamma, upplevelser.
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INTRODUKTION 
 
Anorexia nervosa är en sjukdom vanligtvis bland ungdomar som sjuksköterskor 
kan möta såväl på avdelningar som på mottagningar. Det är inte bara patienten 
som sjuksköterskan bör tänka på utan en hel familj med föräldrar och syskon som 
också påverkas av situationen (Wright, Watson & Bell, 2002).  
Mamman till en dotter som insjuknat i anorexia nervosa kan känna stor ånger och 
skuld och kan ta på sig hela ansvaret att dottern fått sjukdomen (Claude-Pierres, 
1997). Många föräldrar upplevde tiden med sjukdomen som en levande mardröm 
visar en studie av Cottee-Lane & Bryant-Waugh (2004).  
Som blivande sjuksköterskor bör vi att kunna bemöta en familj på ett korrekt sätt 
när en familjemedlem insjuknat i en allvarlig sjukdom. Vi har valt göra en studie 
där vi tar del av familjens känslor och upplevelser då deras dotter insjuknar i 
anorexia nervosa. Genom att ta del av resultatet av studien kan vi få en utökad 
kunskap i ämnet och få en djupare förståelse som vi kan använda oss av i vårt 
arbete som sjuksköterskor. Vi anser att familjen är en viktig resurs i behandling 
och omvårdnad detta för att uppnå bästa möjliga resultat för dottern. 
 
 

BAKGRUND 
 
Familjesituation 
 
Vid alla sjukdomar och problem som drabbar barn och ungdomar är det viktigt att 
förhålla sig till familjens roll. När ett barn i en familj drabbas av en allvarlig 
sjukdom, fylls vardagen med sorg, oro och skuldkänslor. Familjens roll för den 
person som insjuknat är att finnas till hands och visa att de vill hjälpa till 
(Davidsson & Lillman, 2001).  

Föräldrar till en person med anorexi kan lätt hamna i en svår situation. De kan 
uppleva lidande, ilska och förtvivlan. De kan känna sig ignorerade och uppleva att 
ingen lyssnar på dem samt att känna sig som en belastning för vårdpersonal. När 
en upplevelse blir outhärdlig kan lätt känslan av att förlora kontrollen bland annat 
ta sig uttryck i verbal eller fysisk aggression. Här kan sjuksköterskan spela en 
viktig roll. Sjuksköterskans kan genom att lyssna och försöka förstå den andra 
personens legitima skäl till upprördhet hjälpa till (Wright et al., 2002). 
I en nyligen publicerad studie från Australien Honey, Boughtwood, Clarke, Halse, 
Kohn & Madden (2008) intervjuades tjugofyra föräldrar med tonårs döttrar med 
anorexi. Studien beskrev vad föräldrarna ville ha från vårdpersonalen. Förutom att 
föräldrarna sökte en god professionell behandling av dottern så var det tre 
områden som var av stor vikt för dem. Föräldrarna ville vara inkluderade i 
dotterns behandling och med jämna mellanrum bli informerade om dotterns 
behandling så de visste vilken behandling som var aktuell. Vidare i studien 
framkom det att föräldrarna ville ha stöd och guidning i vården av dottern. Det var 
också väsentligt och uppskattades att personalen tog sig tid och lyssnade på deras 
bekymmer och föreslog lösningar istället för att förkasta eller förringa deras 
problem. Det var också mycket angeläget att personalen hade en positiv och 



 2 

professionell attityd och beteende gentemot familjen (Honey et al., 2008). Denna 
studie visar att familjen ville bli bemött av professionell vårdpersonal. Denna 
undersökning visar hur viktigt det är för sjuksköterskan att bemöta familjens alla 
medlemmar med respekt och stöd.  
 
 
Anorexia nervosa 
 
Idag finns det cirka 0,3 procent av unga kvinnor i åldern 12-25 år i Sverige som 
lider av anorexi (Swanberg, 2004), medan det är 1 procent av unga kvinnor i 
världen som har sjukdomen (Nationalencyklopedin, 2008). Denna sjukdom yttrar 
sig som självsvält och börjar oftast i samband med puberteten (Cullberg, 2003). 
Anorexia nervosa betyder ordagrant översatt från grekiska ”nervös aptitlöshet”, 
men detta stämmer inte, helst inte i början av sjukdomen då man har en bibehållen 
aptit, men en ovilja att äta (Engström, 2008).  Den första kända medicinska 
beskrivningen av anorexia nervosa gjordes i England redan år 1694 (Swanberg, 
2004). Anorexia nervosa är ångest över att gå upp i vikt och inleds med en 
”viktfobi”. De flesta flickor som utvecklar anorexia nervosa är normalviktiga, och 
viktfobin tyder på att de har bland annat utvecklat en störd kroppsuppfattning 
(Nationalencyklopedin, 2008). Början till anorexi är för det mesta bantning. 
Personen som bantar utesluter fett och drar ner på intaget av kolhydrater, oftast 
hoppar den anorektiska kvinnan över måltider. De som insjuknar vill gärna också 
ha kontroll över de andra familjemedlemmarnas matvanor (Davidsson & Lillman, 
2001). Hård fysisk träning i ungdomsåren kan också vara en faktor som ökar 
risken för anorexi hos flickor, då de är sämre på att tillgodose sitt näringsintag än 
pojkar vid fysisk ansträngning (Socialstyrelsen, 2001). Enligt Hvid (1986) är 
anorexi en allvarlig, för vissa dödlig, sjukdom. Det är en svår sjukdom, svår att 
upptäcka i tidigt stadium och svår att bota. Dessutom ger anorexi svåra skador på 
både kropp och själ, ibland för resten av livet. Dödligheten bland människor med 
nervös matvägran är större än vid någon annan psykiatrisk sjukdom (Cullberg, 
2003). Omkring 10 procent av dem som drabbas av anorexi dör inom 10-15 år, de 
flesta på grund av sjukdomens fysiska konsekvenser De svälter helt enkelt ihjäl, 
dör av näringsbrist och uttorkning, en tredjedel av dem som dör begår självmord. 
Enligt Hvid (1986) orkar inte personen med anorexi leva med ångesten som 
sjukdomen för med sig. 
 
 
Diagnoskriterier för anorexia nervosa enligt ICD-10 
 
International Classification of Diseases (ICD) är ett Internationellt system som 
gruppera sjukdomar och dödsorsaker enligt flera kriterier. 
Världshälsoorganisationen är den som uppdaterar ICD (World health 
organization, 2009).  
 
Enligt ICD-10 karaktäriseras anorexia nervosa som en avsiktlig och självorsakad 
viktnedgång av patienten själv. Sjukdomen dominerar hos unga kvinnor och 
kvinnor i tonåren, men även unga män, barn och äldre kvinnor kan insjukna i 
anorexia nervosa och det yttrar sig genom:  

• förändrad kroppsuppfattning. 
•  stor rädsla för övervikt och fetma. 



 3 

• uppenbar avmagring, trots detta har personen en rädsla för att bli för 
tjock. 

• uppfattning om att kroppen är fet och slapp. 
• frånvaro av annan kroppslig sjukdom som skulle kunna bidra till 

tillståndet. 
• dämpad matlust. 

Symtomen för anorexia inkluderar även självorsakad kräkning och laxering av 
den insjuknande (World health organization, 2007). 

 
 
Sjukdomsteori 
 
Få betvivlar att familjen och dess interaktionsmönster kan ha en betydelsefull 
funktion vid anorexia nervosa (Råstam Bergström & Gillberg, 1995), men många 
ifrågasätter att störd familjeinteraktion skulle vara den enskilt mest betydelsefulla 
orsaksfaktorn i flertalet fall av sjukdomen. Det är osäkert om den störda 
familjemiljön är ett förebud till eller en följd av barnets anorexisjukdom. I vissa 
familjer kan det finnas samspelsfaktorer som bidrar till att utlösa en ätstörning och 
i andra familjer kan det uppstå ett avvikande interaktionsmönster efter debuten av 
ätstörningen hos barnet. Det kan också finnas betingade störningar som ibland kan 
vara genetiska (empatistörningar, ätstörningar och personlighetsavvikelser) som i 
sig bidrar till att skapa avvikande och märkliga interaktionsmönster. Råstam  
Bergström et al. (1995) menar vidare att sådana avvikelser ibland möjligtvis är en 
bidragande faktor till att anorexi uppstår, kanske är det ibland bara ett indirekt 
bifynd som visar på ett genetiskt samband mellan barnets ätstörning och i övrigt 
avvikande beteende och förälderns speciella personlighet. 
 
 
Familjen 
 
Det är det först på 1990-talet som forskare börjat intressera sig för hur anorexia 
nervosa påverkar familjen (Råstam Bergström et al.,1995). Tidigare har man varit 
så upptagen av idéer om att störd familjeinteraktion skulle orsaka tillståndet att 
man nästan glömt bort att analysera betydelsen av anorexia nervosa som orsak till 
problem inom familjen.  
 
En studie som Cotte-Lane et al. (2004) gjorde visade att trots föräldrarna försökte 
att få syskonens liv att förhålla sig så normalt som möjligt, uppstod det ändå 
svårigheter. Det blev en stor fokusering på den sjuka flickan, den övriga familjen 
saknade egen tid (a.a.). Ett fysiskt eller psykiskt avvikande barn påverkar sina 
familjer så att föräldrar och syskon också kan få problem är känt sedan tidigare 
Råstam et al. (1995). En annan studie visade liknande resultat. 
Familjemedlemmarna kände sig undanskuffade det kändes som det endast var den 
sjuka dottern som existerade för mamman, eftersom hon var den familjemedlem 
som tog hand om dottern mest. Som en förälder sa om sin familj, “When I think of 
my family, if I had a picture, it would be myself and my daughter standing out the 
front, and the others perhaps in the background” (Highet, Thompson & King, 
2005, s. 35). Samtidigt upplevde de flesta mammor att de ofta saknade stöd och 
förståelse från andra familjemedlemmar och ibland uppstod det konflikter mellan 
dem (Highet et al., 2005). De flesta föräldrarna kände en lättnad över att 
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sjukdomen inte var permanent när de såg en förbättring hos barnen. Vissa kände 
en lättnad över att de har fått ”tillbaka sitt barn” och andra vill inte ta ut någon 
glädje i förskott då de var rädda att sjukdomen skulle komma tillbaka (Cottee-
Lane et al., 2004).  
 
Samarbete mellan sjukvården och familjen kan ha en gynnsam inverkan på 
sjukdomen och följderna av den. Familjen kan vara en omvårdnadsresurs både 
emotionellt och praktiskt, detta har tidigare studier visat (Kirkevold & Stromsnes, 
2002). Inom barn- och ungdomsmedicinen, barn- och ungdomspsykiatrin samt 
barn- och ungdomshabiliteringen är det en självklarhet att aldrig behandla barnet 
som en separat individ, frikopplad från föräldrar, syskon och sociala nätverk 
(Råstam et al., 1995).  
     
 
Familjeteori 
 
I Kirkevold och Stromsnes (2002) bok kan man studera filosofen och biologen 
Humberto Maturanas teorier inom familjeteorin som han har haft ett stort 
inflytande över. Han hävdar att man inte kan tala om ett universum, en verklighet, 
utan måste tänka sig ett multiuniversum, en mångfald av verkligheter. Han menar 
vidare att all kunskap uppkommer genom observatörens tolkningar, att alla 
familjemedlemmars olika åsikter av en situation är lika verkliga. Att få möjlighet 
att berätta om hur sjukdomen har påverkat hela familjen, som man själv ser på det 
och sin egen version av verkligheten, kan skapa ny förståelse av sammanhangen 
och kan leda till nya handlingsstrategier. Utan sammanhang och samtal mellan 
familjen och sjukvården, kan det sällan bli tillfredställande resultat. 
 
När människor berättar om sina liv är historien inte verkligheten utan hur vi 
upplever den. Historierna blir olika för varje gång man berättar dem, beroende på 
vem man berättar den för och vad man vill förmedlar med historien. Vid ”öppna 
samtal” kommer man åt dessa uppfattningar och upplevelser, som bidrar till ett 
samskapande och en utgångspunkt till vidare bearbetning. Detta har visat sig inom 
nyare familjebehandling och inom psykiatrin att vara ett bra arbetssätt (Kirkevold 
et al., 2002). 
 
 
Modern 
 
Modern är en viktig person i barnets liv och uppfostran och det är modern som 
oftast står barnet närmast av familjemedlemmarna (Hellsten 2008; Kirkevold et 
al., 2002). Modern är barnets första relation den får av världen och är mycket 
viktig för barnet, då hon utgör en trygghet, även när barnet blir vuxen (Hellsten, 
2008). Relationen mellan moder och barn lägger grunden för hur barnet ska 
uppfatta sig själv som vuxen. Terapeuten Tommy Hellsten (2008) anser att 
moderskapet är en viktig del i barnets liv och de står oftast nära varandra i barnets 
uppväxt. Mamman utgör en trygghet för barnet. 
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SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att belysa familjens upplevelse beskrivet ur 
mammans perspektiv när dottern har anorexia nervosa. 
 
 

METOD 
 
En kvalitativ litteraturstudie gjordes med biografier och självbiografiska böcker 
där tankar och upplevelse skulle vara berättade eller skrivna av mamman till en 
dotter med anorexia nervosa. Enligt Malmström, Györki & Sjögren (2002) är 
biografier berättelser från en persons liv och i självbiografier är det själva 
författaren som berättar om sitt eget liv. Biografiska och självbiografiska böcker 
användes i studien då författarna inte fann några relevanta vetenskapliga artiklar 
från Sverige som passade undersökningens syfte. I en kvalitativ studie strävar man 
efter att tolka, förstå och förklara och beskriva en situation. När man använder 
denna form av studie, så strävar man efter en helhetsförståelse (Forsberg & 
Wengström, 2003). Denna metod användes för att resultatet skulle bli så troget 
verkligheten som möjligt.  
 
 
Datainsamling 
 
Böcker söktes på den nationella sökmotorn LIBRIS, som är en databas och 
innehåller cirka 6 miljoner titlar på böcker, tidskrifter och artiklar, från 
170 bibliotek, universitet, högskolor och forskningscenter runt om i Sverige 
dessutom ingår ett tjugotal folkbibliotek.  
För att få hitta relevant litteratur gjordes sökningen på ”övriga böcker” där 
skönlitteratur var inräknat. Svensk litteratur söktes. Sökorden som användes var: 
anorexia, anorexi, anorexia nervosa, familj, upplevelse, mamma och föräldrar. 
Sökorden sattes sedan ihop för att minimera sökträffarna och få fram så relevant 
litteratur som möjligt. I databasen LIBRIS gjordes en utökad sökning på böcker 
”övrigt” där skönlitteratur ingick. Denna sorts sökning uteslöt avhandlingar, barn 
och ungdoms böcker, festskrifter, konferenshandlingar och läromedel. Sökningen 
begränsades genom att söka på utgivningsår 1995-2008.  
Tillvägagångssätt för litteratursökning i sökmotorn LIBRIS visas i tabell 2. 
 
Tabell 2 Tillvägagångssätt för litteratursökning i sökmotorn LIBRIS. 
Sökning 
 

Sökord Antal träffar Första urval Utvalda böcker 

# 1 Anorexia 107 8 3 
# 2 Familj  607 0 0 
# 3 Upplevelse 389 0 0 
# 4 Föräldrar 1352 0 0 
# 5 Familj och 

upplevelse 
7 0 0 

# 6 Anorexia och 
familj 

1 0 0 
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# 7 Anorexia och 
upplevelse 

1 0 0 

# 8 Anorexia och 
upplevelse och 
familj 

0 0 0 

# 9 Anorexi 53 6 (samma #1) 3 (samma #1) 
# 10 Anorexia 

nervosa 
101 6 (samma #1) 3 (samma #1) 

# 11 Anorexia 
föräldrar 

3 1 1 

# 12 Anorexia 
mamma 

0 0 0 

# 13 Mamma 458 0 0 
 
Inklusionskriterier var att litteraturen skulle vara skriven eller berättad av 
mamman. Böckerna skulle vara skrivna i Sverige och efter år 1995, för att få en så 
aktuell bild som möjligt av omgivningens upplevelse i den svenska kulturen. 
Litteraturen skulle belysa familjen upplevelse beskrivet ur mammans perspektiv 
när hennes tonåriga dotter insjuknat i anorexi. Sökning har gjorts på böcker från 
andra länder också men inte tillräckligt många relevanta litteraturer fanns att hitta. 
 
Exklusionskriterier för studien var att litteraturen inte skulle vara skrivna ur den 
sjukdomsdrabbades eller vänners synvinkel. Stycken i litteratur som var intervjuer 
mellan journalist och familj valdes bort.  
 
 
Böcker som lästes och analyserades 
 
Sökningen på LIBRIS resulterades att nio böcker lästes och fem böcker valdes 
bort genom exklusionskriterier. Slutligen var det fyra böcker som analyserades i 
studien. Hädanefter i studien har vi valt att benämna tonåringen med anorexia som 
dotter detta för att underlätta för läsaren.  
 
 
”Då fanns ingen nåd, om anorexia nervosa”  
 
Detta är en bok som skildras av mamman till en dotter, Sanna som drabbas av 
anorexia nervosa. Boken sträcker sig över flera år och man får följa dotterns 
insjuknande och den långa svåra vägen tillbaka, år av förnekelse, kräkningar i 
smyg och viktnedgång skildras. Dottern är under långa perioder inlagd på en 
barnpsykiatrisk klinik samt behandlad inom vuxen psykiatrin och periodvis får 
ingen i familjen träffa henne. Denna händelse drabbar hela familjen och 
familjegemenskapen börjar glida isär och en uppslitande konfrontation med 
myndigheterna följer (Hörnfeldt, 1997).   
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”Jätten i spegel, En bok om kampen mot anorexi och andra ätstörningar”  
 
I denna bok får vi följa en ung tjej, Mikaela som drabbas av anorexia nervosa. Det 
är en journalist som skriver boken men det förekommer också utdrag från 
Mikaelas dagbok. Denna bok sträcker sig också över flera år. Mikaelas mamma 
och vänner berättar hur de upplevde situationen med henne innan sjukdomen och 
när hon var sjuk samt efter det att hon friskförklarats (Arkhem, 2005).   
 
 
”Vara anhörig, bok för anhöriga till psykiskt sjuka”   
 
Denna bok är skriven av en psykolog som bidrar med sina erfarenheter med 
möten av anhöriga till psykisk sjuka. Här fick man följa en mammas och en 
pappas kamp mot vården och rättsväsendet. De hade förlorat sin dotter som led av 
sjukdomen anorexia nervosa (Moberg, 2005).   
 
 
”När maten tar makten, föräldrar till anorektiker berättar om sig själva och 
sina familjer” 
 
En Journalist har skrivit denna bok och han har följt några familjer som har döttrar 
med anorexia. Han träffade dem via patientföreningar för anorexia nervosa. I 
denna bok får vi följa en intervju dialog mellan Journalisten Peter Dukler och 
föräldrarna, men det finns även citat från föräldrarna under tiden då deras dotter 
hade anorexia (Dukler, 1995).  
 
 
Analysmetod    
 
En grundläggande fråga för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys är att 
bestämma om analysen ska fokusera på latent eller manifest innehåll. Att tolka 
innehållet med manifest ansats innebär att beskriva innehållet exakt och utan egna 
tolkningar. Enligt Burnard (1996) innebär latent tolkning att forskaren tar upp det 
som kan ligga dolt eller underliggande meningar i en text.  
 
Burnards (1996) kvalitativa innehållsanalys med latent tolkning var metoden som 
författarna använde sig av för att tolka texten, detta för att analysera mammans 
och familjens upplevelser och tankar på en djupare nivå. Vid analysen var egna 
tolkningar tillåtna men det fick inte ändra innehållet i materialet. 
 
Burnads (1996) innehållsanalysen bestod av fyra steg. I första steget läste vi 
igenom de böcker vi valde ut, sedan togs meningar och fraser ut som speglade 
familjens upplevelser utifrån mammans perspektiv under tiden då dottern hade 
anorexia. Upplevelserna kunde vara positiva eller negativa och återspeglade 
sjukdomsförloppet övertid, från insjuknande till hon började bli frisk. I steg två 
fick varje meningsenhet/fras en passande kod som visade kärnan i meningen. Kod 
med liknande upplevelser färgades med samma färg. Kodningen och färgningen 
gjorde det lättare för författarna att samla alla meningar med liknande upplevelser 
på ett papper. När alla liknande meningar hade parats ihop var uppgiften att tolka 
meningsenheterna och fraserna.Tolkningen bildade olika meningar som beskrev 
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upplevelsen som sedan blev studiens resultat. I tredje steget togs kategorier fram 
och parades ihop med passande meningar. Maximalt borde det inte vara mer än 
tolv grupper enligt Burnard (1996). De sex kategorier som bildades i denna studie 
var, Familjens upplevelser av att kontakten med dottern försvårades, Upplevelser 
av att ingen lyssnar, Upplevelser av att känna sig skuldbelagda, Känsla av att bli 
bemött med respekt, När maten blev en påfrestning för hela familjen och 
Påverkan av familjens vardag, dessa kategorier blev sedan underrubrikerna i 
resultatdelen i studien. I sista steget var all data insamlad. Det var i detta steg 
resultatet bildades. 
 
I analysen framkom bland annat dessa upplevelser hos familjen beskrivet utifrån 
mammans perspektiv: Innan dottern hade fått diagnosen upplevde familjen att hon 
ändrade beteende, hon var svår att få kontakt med och deltog inte 
familjegemenskapen och det uppstod lätt konflikter mellan familjemedlemmarna. 
Detta annorlunda sätt förklarades till en början som ett normalt tonårsbeteende. 
Familjen upplevde dotterns fixering vid sin egen mat som frustrerande när de såg 
hur mager hon var dessutom skulle hon kontrollera familjens mat och måltider 
vilket gjorde situationen påfrestande.  
Mamman upplevde det tydligt att vårdpersonalen ifrågasatte henne som förälder 
samt att det var hon som var orsak till dotterns mycket allvarliga och kanske 
dödliga sjukdom.  
Familjen kände stor lättnad när dottern äntligen fick professionell vård och skulle 
behandlas av människor som vara vana vid problematiken med sjukdomen. Vid 
byte av psykiatrisk klinik kände ett föräldrapar att mycket förändrades till det 
positiva för hela familjen. 
Syskonen fick ta ett större familjeansvar än tidigare enligt mamman, det yngsta 
syskonet ändrade beteende. De kunde känna ett visst utanförskap då mycket tid 
ägnades åt dottern som var sjuk och de upplevde systern som mycket förändrad. 
Som familj blev de misstänksamma och otrygga mot omvärlden och kände stort 
behov av att tillbringa tid tillsammans.  
 
Tillvägagångssätt för analysförfarandet visas i tabell 2. 
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Tabell 2 Exempel på analysförfarandet 
Meningsenheter 
och fraser 

Kod och 
Färgning 

Tolkning av  
meningsenheter 

Kategori 

Om jag däremot 
försöker nå henne 
känns det som att det 
fanns en glasvägg 
mellan oss 
(Hörnfeldt, 1997 s 
28) 

Kommunika- 
tions problem 
 
 
Röd 

Fanns en rädsla 
hos mamman 
att hon inte 
längre skulle 
kunna prata 
men sin dotter 
och att deras 
tidigare kontakt 
skulle upphöra 

Familjens 
upplevelse av 
att kontakten 
med dottern 
försvårades. 

En avsky mot mat 
och matlagning börja 
växa upp inom mig, 
våra måltider har 
blivit korta och 
innehållslösa 
(Hörnfeldt, 1997, s. 
103). 

Avsky mot 
mat 
 
 
Blå 

Familjemåltider
na och mat i 
allmänhet börja 
tappa mening. 

När maten 
blev en 
påfrestning 
för hela 
familjen. 

Jag (mamman) blev 
desperat, vården 
ville inte ta emot 
henne (dottern) 
(Moberg, 2005, s. 
88) 

Förtvivlan & 
Vård 
 
Lila 

Förtvivlan över 
att inte bli tagen 
på allvar. 

Upplevelse av 
att ingen 
lyssnade. 

..psykolog och en 
kvinnlig 
barnpsykiater på den 
kliniken…Där mötte 
man oss med 
förståelse och 
respekt och försökte 
hjälpa oss att komma 
vidare (Hörnfeldt, 
1997, s. 50). 

Vänligt 
bemötande  
 
 
Gul 
 

Föräldrarna 
kände sig 
respekterade 
som föräldrar 
och de kände 
inte längre 
någon skuld att 
dottern var sjuk. 

Känsla av att 
bli bemött 
med respekt 

Julafton...vi känner 
hur viktigt det är att 
vi alla är samlade 
och kan stötta 
varandra den här 
dagen (Hörnfeldt, 
1997, s. 55). 

Samhörighet 
viktigt  
 
 
Orange 
 

Samhörighet 
inom familjen 
betydde 
mycket, då 
sjukdomen 
tärde hårt på 
varje enskild 
individ. 

Påverkan av 
familjens 
vardag 
 

Det kändes som om 
personalen tänkte att 
där kommer 
orsakerna och hälsar 
på (Dukler, 1995, s. 
26). 

Skuld 
 
 
Grön 
 

Upplevelse av 
att känna sig 
skuldbelagda 
 

Upplevelse av 
att känna sig 
skuldbelagda. 
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RESULTAT 
 
Resultatet av familjens upplevelser utifrån mammans perspektiv kommer att 
redovisas i sex kategorier. Familjens upplevelse av att kontakten med dottern 
försvårades, Upplevelse av att ingen lyssnade, Upplevelse av att känna sig 
skuldbelagda, Känsla av att bli bemött med respekt, När maten blev en påfrestning 
för hela familjen och Påverkan av familjens vardag.  
 
  
Familjens upplevelse av att kontakten med dottern försvårades 
 
Dottern ville inte längre delta familjegemenskapen som förut och blev svår att få 
kontakt med (Hörnfeldt 1997 & Arkhem, 2005). Mamman upplevde situationen 
som spänd eftersom det lätt uppstod konflikter mellan familjemedlemmarna, 
känslan av att inte våga samtala med dottern gnagde i henne. Kommunikationen 
mellan dem fungerade dåligt och det fanns en rädsla hos mamman att hon inte 
längre skulle kunna prata men sin dotter och att deras tidigare kontakt skulle 
upphöra (Hörnfeldt, 1997).  
 

”Om jag däremot försöker nå henne,  
känns det som om det fanns en glasvägg mellan oss” 

(Hörnfeldt, 1997 s 28) 
 
 
Dotterns beteende hade blivit så olikt hennes tidigare sätt att vara och familjen 
blev mycket oroliga och försökte hitta en förklaring varför.Visa av familjens 
vänner och dotterns lärare lugnade dem med att det nog var ett typiskt 
tonårsbeteende (Hörnfeldt, 1997).  
 
 
Upplevelse av att ingen lyssnade 
 
Mamman upplevde inte att någon lyssnade på henne samt att ingen förstod 
allvaret i situationen när hon kontaktade sjukvården. När hon kontaktade BUP 
(Barn och ungdomspsykiatrin) kände hon sig som en god förälder som hade 
upptäckt att dottern hade problem med maten (Moberg, 2005). Eftersom dottern 
inte hade tappat tillräckligt i vikt för att det skulle anses som allvarligt så kunde 
BUP inte hjälpa henne. När dottern började gymnasiet tilltog problemen och BUP 
kontaktades igen. Vid detta tillfälle uppstod en dispyt och mamman blev hänvisad 
till att ringa om en vecka och med detta samtal upphörde kontakterna med BUP 
(Moberg, 2005). Hon upplevde att hennes oro för dottern inte togs seriöst av BUP. 

 
”Hon blev inte tagen på allvar” 

(Moberg, 2005, s. 86) 
 
 

Vid kontakt med vuxenpsykiatrin ville läkaren endast tala med dottern. Eftersom 
dottern inte trodde på behandling så tyckte mamman att det var oerhört viktigt att 
hon som förälder fick komma till tals. Hon upplevde att hennes åsikt inte var 
något värt och fick inte tala med läkaren (Moberg, 2005). 
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”Ingen var intresserad av vad jag hade att säga. Jag kände mig fullständigt 

ignorerad” 
(Moberg, 2005, s. 87) 

 
 

Föräldrarna upplevde att det var få förunnat att i förhållande till utbredningen av 
sjukdomen kunna få en remiss från psykiatrin för att kunna komma till ett 
behandlingshem De blev besvikna på samhällets prioriteringar i vården (Moberg, 
2005).  

 
 ”Jag var desperat, vården ville inte ta emot henne” 

(Moberg, 2005, s. 88) 
 
 

Upplevelse av att känna sig skuldbelagda 
 
Chocken av att få ett namn på dotterns beteende ledde till stor frustration för 
familjen Hörnfeldt (1997) som inte hade kunskap om anorexia. Mamman kände 
ansvar och stor skuld till att dottern blivit sjuk och undrade vad familjen hade 
gjort för fel i uppfostran. Litteraturen som hon läste för att få kunskap om 
sjukdomen pekade på att den utlösande faktorn till anorexia var familjeproblem 
(Arkhem, 2005). Mamman kände skuld över skilsmässan från dotterns pappa och 
trodde att det var orsaken till dotterns problem (Hörnfeldt, 1997) 
 

” Jag kunde inte hjälpa mitt älskade barn som svalt och led. 
Jag kände mig maktlös, förtvivlad och gränslöst ledsen” 

(Arkhem, 2005 s 83) 
 
 
Många föräldrar har känt ett öppet eller dolt anklagande av vårdpersonalen de har 
mött i samband med dotterns sjukdom (Dukler,1995).  
 
”Det kändes som om personalen tänkte att där kommer orsakerna och hälsar på” 

(Dukler, 1995, s. 26) 
 
 
Mamman och styvpappan kände sig ingående granskade av vårdpersonalen vilket 
fick dem att känna sig som farliga brottslingar. Mamman fick en känsla av att de 
ville skydda dottern från henne, situationen upplevdes som overklig och det 
kändes som allt hon gjorde registrerades noggrant. Dotterns läkare och psykolog 
talade om en teori de arbetade utifrån men denna teori delgavs inte mamman och 
styvpappan, mötet upplevdes som ett förhör lett av dotterns läkare (Hörnfeldt, 
1997).  

 
”Anklagelserna är stora och allvarliga och riktas framför allt mot mig”  

(Hörnfeldt, 1997, s. 40) 
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Föräldrarna upplevde att läkaren och barnpsykologen på den barnpsykiatriska 
kliniken medvetet använde en taktik vid samtalen som gick ut på att inviga dem i 
en falsk trygghet genom att förtroenden skulle användas som bevismaterial. Att 
detta skulle verkställas kunde de i sin vildaste fantasi inte föreställa sig. De 
upplevde vårdetiken som skrämmande. De kände sig förnedrade upplevde att de 
framställde sig som sämre människor än vad de var vilket har satt djupa spår 
(Hörnfeldt, 1997). 
 

”Ett djävulskt medvetet spel” 
”Vi hade plötsligt blivit hennes fiende och bödlar” 

(Hörnfeldt, 1997, s. 42) 
 
 

Mamman kände förtvivlan över att inte kunna träffa och samtala med sin dotter 
när hon var inlagd för behandling. Det upprättades en telefonlista och dottern fick 
endast tala med några få utvalda personer inom familjen och mamman var inte en 
av dem. Mamman kände sig oskyldigt anklagad till att ha gjort dottern mycket illa 
eftersom dotterns läkare bedömde att de inte fick ha någon kontakt med varandra  
(Hörnfeldt, 1997). 
 

”Jag utestängdes från mitt eget barn”  
(Hörnfeldt, 1997, s. 38) 

 
 
Känsla av att bli bemött med respekt 
 
 
När dottern flyttades till en annan barnpsykiatrisk klinik upplevde föräldrarna att 
sjukhuspersonalen var seriösa samt sympatiska. Detta ledde till att föräldrarna 
kände sig respekterade och de kände inte längre någon skuld att dottern var sjuk 
(Hörnfeldt, 1997) 
 

”De mötte oss med förståelse och respekt”  
(Hörnfeldt, 1997, s. 50) 

 
 

Mamman kände en stor lättnad när hon blev vänligt bemött av sjukhus personalen 
då de informerade om hur dottern skulle reagera på behandlingen (Arkhem 2005). 

 
”Det var skönt när hon kom dit, 

 jag andades ut när hon fick professionell hjälp” 
 (Arkhem, 2005, s. 83) 

 
 
I stället för att aktivt söka fel så försökte sjukvårdspersonalen ta fram det som var 
bra i familjen och hos dottern och de förstärkte aldrig upplevelserna som kändes 
svåra för familjen. Personalens förhållnings sätt ledde till ett uppvaknande för hela 
familjen som till en början var smärtsamt men det kändes ändå skönt att dottern 
troligtvis snart skulle bli frisk. Mamman upplevde att någon äntligen bröt dotterns 
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sjuka beteende och satte gränser för vad som gällde, då den nya kliniken långsamt 
ändrade dotterns mat beteende (Hörnfäldt, 1997)  
 

”Den dagen började en långsam läkning inom mig” 
 (Hörnfeldt, 1997, s. 84). 

 
 

När maten blev en påfrestning för hela familjen 
 
Mamman upplevde att måltiderna blev korta och i regel innehållslösa då dottern 
måste övervakas när hon åt detta pga. att hon måste få i sig rätt mängd mat. 
Mamman registrerade att dottern hade tagit på sig hela ansvaret över hur och vad 
den övriga familjen skulle äta. Dottern älskade att följa med och handla samt 
bakade gärna men smakade aldrig själv. Mamman upplevde att hennes eget 
förhållande till mat ändrades till det negativa, matlagning var inte längre något 
hon såg fram emot. Hon beskriver att hennes dotter övervakade matlagningen och 
registrerade allt mamman gjorde (Hörnfeldt, 1997).  Måltiderna kunde också bli 
långa enligt en annan mamma, dottern hade det psykiskt svårt att få i sig maten. 
Dottern övervakades av mamman vid varje måltid som kunde ta en timma, detta 
gjorde att mammans liv blev mycket inrutat och nästan bara fokuserat på att vad 
dottern skulle äta samt att hon fick i sig rätt mängd mat (Arkhem, 2005). 
 

”En avsky mot mat och matlagning börjar växa upp inom mig”  
(Hörnfeldt, 1997, s. 103) 

 
”Länge styrdes hela mitt liv av Mikaelas mattider” 

(Arkhem, 2005, s. 83) 
 
 
Påverkan av familjens vardag 
 
Både Hörnfeldt (1997) och Arkhem (2005) skrev om att hela familjen påverkades 
av sjukdomen, och då främst negativt. Familjen kände att deras liv utan dottern 
höll på att falla sönder (Arkhem, 2005 & Hörnfeldt, 1997). En stor känsla av 
saknad och längtan till dottern präglade hela familjen som inte kände någon glädje 
eller inspiration till något längre. Enkla vardagliga sysslor samt fritidsaktiviteter 
blev en stor påfrestning för hela familjen. Familjen började bli misstänksamma 
och tappa tilltron till samhället för övrigt, då myndigheter ifrågasatte 
familjesituationen (Hörnfeldt, 1997).  
 

”Som familj blev vi skygga och otrygga” 
(Hörnfeldt, 1997, s. 43) 

 
 
Mamman Hörnfeldt (1997) upplevde att syskonen tyckte att det var en jobbig tid, 
när de fick ta ett stort vuxen ansvar när inte alla i familjen fick samtala med 
systern när hon var inlagd. Syskonen vägrade att ge upp kampen att systern skulle 
bli frisk och storebrodern stred för familjen mot sjukhus personal och 
myndigheter. 
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”Viktor… han upplever henne som en främling 
men vägrar ge upp” 

(Hörnfeldt, 1997, s. 67) 
 
 
Syskonen upplevde att de blev utanför i gemenskapen med föräldrarna enligt 
Hörnfeldt (1997). Lillebrodern tog systerns sjukdom hårt och ändrade matvanor, 
var ofta ledsen, han visade sällan någon glädje och slöts sig in, detta bekymrade 
hela familjen inte främst sina syskon som blev mycket oroliga. 
  

”Han hade längtat så mycket efter sin syster och  
frågade varje dag när hon skulle komma hem” 

(Hörnfeldt, 1997, s. 44) 
 
 
Samhörighet inom familjen betydde mycket, då sjukdomen tärde hårt på varje 
enskild individ. När dottern kom hem från sjukhuset med nya regler gällande 
maten upplevde familjen blandade känslor eftersom de kände en styrkta och 
glädje av att dottern hade kommit hem samt att det var påfrestande med de nya 
reglerna för hennes mat. Hela familjen kände en stor lättnad och frihet när 
dotterns nya matrutiner fungerade men vågade aldrig glädjas fullt ut för de var 
rädda att ett nytt ”helvete” skulle bryta ut (Hörnfeldt, 1997). 
 

”Hela familjen hade semester, men eftersom stigen 
 som vi balanserade på var smal 

 vågade vi inte utmana ödet för mycket” 
(Hörnfeldt, 1997, s. 125) 

 
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
För att studiens syfte skulle besvaras gjordes en kvalitativ litteraturstudie. Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) fokuserar en kvalitativ ansats i ett arbete på att 
tolka, skapa förståelse och mening i patientens subjektiva upplevelse av en 
situation. Valet av metod kändes relevant då studiens syfte var att belysa familjens 
upplevelse beskrivet ur mammans perspektiv när hennes dotter insjuknar i 
anorexia nervosa, kunde besvaras. Litteraturen skulle tolkas bara med latent ansats 
men tiden saknades för detta därför användes även manifest tolkning.  
Huvudansatsen var latent tolkning. En analys kan innehålla både latent och 
manifest tolkning enligt Friberg (2006). Burnads analysmetod användes, då 
författarna ansåg att den var lättförstålig och att den innefattade steg som skulle 
resultera att resultatet skulle bli bra. Analysmetoden visade sig inte innehålla steg 
som var lätta för att få svar på syftet i studien. Om författarna skulle göra en 
liknande studie skulle en annan analysmetod användas. Författarna anser ändå att 
denna metod gör att läsarna kan försöka sätta sig in i hur en familj upplever 
situationen, med en dotter som har anorexia och följa händelse förloppet över tid. 
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Då den utvalda litteraturen analyserades av två författare minskade risken för 
feltolkningar. 
 
Vid sökningen på sökmotorn LIBRIS uppmärksammades det att det fanns 
begränsad litteratur skriven av själva mamman i familjen då litteratur fick 
användas skriven av en annan person. Författarna var medvetna att detta inte blev 
en förstahands källa och anser att det är en nackdel då det kan ha påverkat 
resultatet. Enligt Friberg (2006) behöver inte biografier vara skrivna av personen 
som det handlar om, biografin ändå ger kunskap om hur det är att leva i den 
speciella situationen. Det fanns enbart böcker om flickor som fått anorexi att 
tillgå, inga böcker om familjer till pojkar som insjuknat i anorexia. Författarna 
gjorde även sökning på böcker skrivna av familj, pappa och syskon, men de fann 
inte någon relevant litteratur. Så författarna valde ”familjens upplevelser beskrivet 
ur mammans perspektiv” i denna studie då de fann bra litteratur, fast det var 
begränsat med litteratur, och ville specificera sig. Författarna vill dock påtala att 
övriga familjemedlemmars specifika upplevelser är lika viktiga, men det finns inte 
mycket litteratur från deras perspektiv idag att tillgå.  
 
Utifrån inklusionskriterier och exklusionskriterier togs fyra böcker fram till 
analysen som senare svarade mot syftet. Den första boken som lästes var skriven 
av själva modern, den lästes i flera omgångar då det var en stor textmassa som 
skulle analyseras detta för att inte missa viktig information i resultatet. I en bok 
var det skrivet berättelser från mammans och vänners perspektiv men detta sågs 
inte som något hinder då det framgick tydligt vad som var mammans upplevelser. 
I två böcker var det intervjutext med, dessa valdes bort då författarna ansåg att 
författaren la upp frågor på det han ville få fram i sin bok och detta var inte 
väsentligt för författarna. Stycken med citat och berättelse från mamman själv från 
dessa böcker analyserades i studien. Då författarna valde att enbart att inrikta oss 
på upplevelser utspelade i Sverige kan författarna ha begränsat vidden av 
upplevelser från familjen. Författarna valde detta för att få med oss enbart den 
svenska bilden av anorexi. Som blivande sjuksköterskor i Sverige kan vi ha mer 
nytta av studien som gjordes. Då författarna analyserade enbart litteratur skriven 
på svenska till resultatet, kunde inte några misstolkningar av texten göras på 
grund av språksvårigheter. 
 
Att nå fram till ett resultat med hjälp av Burnads (1996) analysmetod kändes inte 
tillfredsställande, men syftet blev ändå besvarat av analysmetoden. För att få fram 
all upplevelser i texten var det en förutsättning att arbeta individuellt i det första 
steget, liksom kodningen. Kategorisering och färgning gjordes tillsammans, för att 
rätt text skulle hamna i rätt kategori och för att lättare kunna se att det bland annat 
inte blev dubbla meningar från samma analys med i resultatet. Resultatdelen 
skrevs individuellt, som senare kompletterades och redigerades av oss. Olika 
åsikter vid kategorisering och resultatdel kunde lätt diskuteras. 
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Resultatdiskussion  
 
Författarna är medvetna om att resultatet är ensidiga upplevelser de tagit del av, 
mammans perspektiv av familjens upplevelser Gällande mammornas negativa 
upplevelser av vården då kraftig kritik riktas mot bl.a. läkare och psykologer kan 
vi inte ta del av vårdpersonalens sida av saken. Det finns olika upplevelser av 
samma situation. Kanske var det rätt av vårdpersonalen att inte låta mamman 
besöka sin dotter under en tid då hon blev intagen på barnpsykiatrisk klinik, 
kanske var det fel, denna studie svarar inte på det utan beskriver upplevelser 
utifrån mammans perspektiv. Som kommande sjuksköterskor kan vi ta del av 
positiva och negativa upplevelser i vården samt hur familjen drabbas utifrån 
mammans perspektiv. På detta sätt kan vi skapa oss förståelse och kunskap och 
kan agera klokare som vårdpersonal. 
 
 
Studie 
Föräldrar som deltog i en intervjustudie i Australien, använde sig av olika 
strategier för att försöka påverka sina döttrar som insjuknat i anorexia nervosa 
(Honey & Halse, 2005). I studien framkom det att det var viktigt att upprätthålla 
eller öka föräldrarnas förmåga att inverka på dotterns situation. 
Föräldrarna försökte informera sig om sjukdomen, ordnade professionell 
behandling för dottern, praktiskt och ekonomisk hjälp.  Det var viktigt för 
föräldrarna att försöka inta en positiv attityd och inte klandra sig själva för att 
dottern insjuknat i en allvarlig sjukdom. Det förkom att föräldrarna beslutade om 
vård mot dotterns vilja. Föräldrarna försökte förlita sig på vårdpersonalen trots att 
de ibland var svårt. Det var viktigt att bibehålla sociala nätverk och ta emot stöd 
från omgivningen samt omorganisera eller stryka aktiviteter. 
Gällande måltiderna försökte föräldrarna i smyg få dottern att äta mat med högt 
kaloriinnehåll. Hur föräldrarna bemöter och försöker influera sina döttrar i denna 
undersökning berodde på hur de bedömer om anorexia är en matfråga, en 
sjukdom, ett psykologiskt problem, ett val eller ett mysterium. Författarna tolkar 
denna studie som att det är viktigt för föräldrarna att ha olika strategier för att 
dotterns ska må så bra som möjligt samt att föräldrarna ska vara delaktiga i 
dotterns liv och orka med de olika påfrestningar som sjukdomen för med sig. Om 
familjerna i resultatet hade haft strategier på hur de skulle klara av sjukdomen 
hade de kanske mått bättre och upplevt situationen helt annorlunda. Vårt resultat 
visade också att familjen kände stor lättnad när dottern äntligen fick professionell 
vård och skulle behandlas av människor som vara vana vid problematiken med 
sjukdomen.  
När föräldrarna upplevde att de blev utestängda från vården och fick inte vara 
med och diskutera olika behandlingar för dottern kände föräldrarna stor vrede och 
frustration (Highet et al., 2005).  
 
 
Familjens upplevelse av att kontakten med dottern försvårades 
 
Det framkom i resultatet att familjen försökte hålla ihop vilket var svårt när 
dottern undvek de andra familjemedlemmarna. Liknande omständigheter 
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beskriver Highet et al. (2005) i studien då mamman blev ängslig när dottern 
avskärmade sig från sociala aktiviteter. Familjemedlemmarna blev mycket sårade 
över att den goda relationen mellan dottern och familjen hade försvunnit. När 
familjen såg tillbaka på tiden då dottern genomgick en personlighetsförändring 
kunde man i efterhand se tydliga tecken på ätstörning men vid tiden det utspelades 
sig tänkte familjen att dotterns förändrade beteende berodde på en tonårskris. 
Resultatet visade att mamman kände en stor oro och försökte hitta förklaringar till 
dotterns annorlunda uppträdande och kanske att hon inte ville inse allvaret i 
situationen liksom familjerna i Highet et al. (2005) studie. Som blivande 
sjuksköterskor tycker författarna att det är viktigt att vara medveten om att 
familjen inte kan förväntas att se tecken på anorexi så som medicinsk personal 
förväntas göra. 
 
 
Upplevelse av att känna sig skuldbelagd  
 
I Hörnfeldt (1997) framkom det att mamman upplever det som om vårdpersonal 
reagerar med kunskap och förståelse om ett barn får en kroppslig sjukdom Då kan 
man genom exempelvis kostförändringar, hjälpmedel och mediciner förändra 
situationen. Beträffande anorexi kan det uppfattas annorlunda. Mamman upplever 
det som att de flesta familjer själva får ”famla i mörkret”. Hon menar att hos 
vårdpersonal finns stora kunskapsbrister och en inriktning på att finna orsaker och 
syndabockar. Självförtroendet hos en familj kan sjunka långt ner, till botten vilket 
gör det svårt att fungera som starka och stöttande föräldrar. Som förälder blir man 
väldigt försiktig eftersom man kan uppleva att vårdpersonalen lägger skuldkänslor 
på familjen (Hörnfeldt, 1997). Som sjuksköterskor kommer vi troligtvis att möta 
familjemedlemmar i denna situation och då är det viktigt att man uppträder 
korrekt gentemot de aktuella personerna och informerar tydligt verbalt samt är 
medveten om sitt kroppsspråk, detta för att ingen i familjen skall behöva eller ha 
anledning till att känna sig påhoppad eller skuldbelagd.  Författarnas åsikt är att 
vårdpersonal måste arbeta utifrån att föräldrar och syskon absolut inte får känna 
sig som en belastning för vårdpersonal eller känna sig skuldbelagda därför att en 
dotter eller syster insjuknat i anorexia nervosa. Det hjälper inte att skuldbelägga 
någon det skapar bara smärta och lidande för familjen och enskilda personer som 
behöver krafterna till att stötta sin närstående. Det finns många olika teorier om 
varför en person insjuknar i denna sjukdom, ingen vet riktigt säkert orsaken, detta 
bör tydligt framgå till de anhöriga och till den som insjuknat. 
Den som insjuknat i anorexi kan också känna skuld gentemot sin familj. ”Många 
anorektiker inser mycket väl att de gör sina föräldrar och närstående djupt för 
tvivlade. Men de är inte kapabla att överbygga klyfta mellan sig själv och andra. 
Det är för mycket som skall döljas och för lite som kan förstås, dessutom skapar 
det utsvultna tillståndet ett självintresse som uppslukar allt” (Crisp & Cullberg, 
2003 s. 175).  Författarna menar att precis som i kontakten med anhöriga så ska 
den som insjuknar inte skuldbeläggas dottern skall vara lika införstådd som 
föräldrarna att orsaken till sjukdomen kan vara många och att hon inte kan 
hjälpa att hon blivit sjuk men naturligtvis kan hon känna skuld ändå.  
I Hörnfeldt (1997) berättar mamman att vårdpersonalen försökte förstärka det 
positiva hos dottern vilket vi tycker är sunt.  
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Mamman blev chockad när dottern fick sin diagnos vilket framkom i resultatet. 
Det var olika reaktioner bland föräldrarna när dottern får diagnosen vissa 
upplevde en lättnad “I felt relief”, ”Relief that there was a name to this weird 
behavior” medan andra blev rädda och chockade “When I found out about my 
daughter I felt I had been hit by a truck.” (Highet et al., 2005, s. 332) Det fanns 
också en rädsla av att ha kunskap om sjukdomen eftersom de visste vad 
sjukdomen kunde göra med dottern (Highter et al. 2005)  
 
I resultatet framkom det att mamman kände ett stort behov av att få veta allt om 
anorexia nervosa, liksom föräldrarna i Honey & Halses (2006) studie. Hörnfeldt 
(1997) tyckte att de blev skuldbelagda av sjukvården på grund av att dottern 
insjuknat i anorexia nervosa och mamman upplevde att de inte fick tillräckligt 
med bra information från sjukvården och detta blev en stor påfrestning för hela 
familjen. Författarna tror att det är viktigt med information till familjen om 
sjukdomen samt en avdramatisering av skuldfrågan då kan familjen känna sig 
trygga i sjukhusmiljön och man kan diskutera fortsatt behandling för dottern. Om 
föräldrarna hade fått kunskap om anorexia från litteratur och sjukvårdpersonal 
kunde de kanske ha känt sig tryggare och varit mer delaktiga i vården och upplevt 
sig som viktigare för dotterns tillfriskande (Honey & Halse 2006).  
 
 
Påverkan av familjens vardag 
 
Syskonen i resultatet fick ändrat beteende och försökte att hjälpa systern men 
orkade inte med situationen. De försökte ändå att hålla samman sin gemenskap de 
hade innan sjukdomen. Highet et al. (2005) menar att i vissa familjer tärde 
sjukdomen så hårt på syskonen att syskonen gled ifrån varandra och hittade aldrig 
tillbaks till den relation de hade innan sjukdomen. Allt kretsade runt dotterns 
matvanor och kontrollbehov över de andra i familjen. Många familjer upplevde att 
de var tvungna att ägna all sin tid och energi på dottern, för att hon skulle fungera 
och må bra. En förälder sa, “The anorexia controls her and she controls us” 
(Highet et al., 2005, s. 333). Övriga familjemedlemmar påverkades också av hur 
föräldrarna tacklade dotterns sjukdom, detta betydde att även syskon kunde vara i 
behov av hjälp (Honey et al., 2005). Författarna tror att det kan finnas ett stort 
behov i familjen av samtalshjälp eftersom resultatet i studien visade att syskonen 
påverkades av systerns sjukdom. Även familjemedlemmar som inte verkar behöva 
prata med någon exempelvis syskon kan vara i stort behov av stödsamtal. 
Samtliga i familjen bör erbjudas denna form av hjälp för att få kunna fråga och få 
information samt beskriva hur situationen känns för just honom eller henne. 
Familjeteorin påtalar om vikten av att familjemedlemmarna får möjlighet att 
berätta om hur sjukdomen har påverkat hela familjen. Detta kan skapa ny 
förståelse av sammanhangen och kan leda till nya handlingsstrategier. Om inte 
familjemedlemmar och sjukvårdpersonal kommunicerar och samtalar kan det 
sällan bli ett tillfredställande resultat (Kirkevold et al., 2002).  
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 SLUTSATS 
 
I resultatet framkom det olika upplevelser som mamman och familjen gick 
igenom när dottern insjuknade i anorexia nervosa. Upplevelsen av att inte bli 
trodd samt avsaknad av respekt från sjukvårdspersonal kändes mycket negativt 
och förkrossande och inverkade på förmågan och orken att hjälpa en allvarligt 
sjuk person. Det kändes kränkande för föräldrarna att bli orättvist bemötta. Alla 
människor som uppsöker vård oavsett orsak har rätt att bli professionellt 
behandlade. Resultatet visar att mamman kände stor skuld samt upplevde 
hjälplöshet och blev frustrerad över att inte kunna hjälpa sin dotter. Med mer 
kunskap om sjukdomen och hur mamman och familjen upplever situationen när 
deras dotter insjuknat i anorexia kan sjuksköterskor hjälpa och stötta familjen i 
stället för att strandsätta och lägga skuld på den. Om familjen visas förståelse och 
blir bekräftade i sin reaktion kan det vara en bidragande hjälp i vården av anorexi.   
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