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Att leva med barn som insjuknat i anorexia nervosa 

- En litteraturstudie om familjens upplevelser 

 

Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige är de ca 1 % av alla kvinnor som fått diagnosen anorexia 

nervosa. När ett barn insjuknat i anorexia nervosa påverkas hela familjen av denna 

livssituationsförändring. Familjens inflytande är en viktig del i behandlingen av 

anorexia nervosa, genom att sjukdomen har en okänd orsak upplever familjen sig 

som den bidragande faktorn till insjuknandet.  

Syfte: Belysa familjemedlemmars upplevelse av att leva med ett barn som insjuknat i 

anorexia nervosa. 

Metod: En litteraturstudie baserad på elva artiklar med en kvalitativ ansats. 

Resultatet från varje artikel har granskat, analyserat och sammanställts. 

Resultat: Resultatet redovisades i två kategorier och sju underkategorier. 

Huvudkategorierna är att leva i vanmakt och att leva under förändrade 

livsförhållanden.  

Konklusion: Att leva med ett barn som insjuknat i anorexia nervosa upplevs av 

familjen som påfrestande på grund av att sjukdomen bidrog till stora 

livsförändringar. Utifrån denna studies resultat kan sjuksköterskan anpassa sitt 

bemötande och ge god omvårdnad till alla familjemedlemmar.  

 

Nyckelord: Familj, barn, upplevelse, anorexia nervosa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Living with a child diagnosed with anorexia nervosa 

- A literature review of the family's experiences 

Abstract 

Background: Approximately 1 % of all women in Sweden is diagnosed with 

anorexia nervosa. When a child is diagnosed with anorexia nervosa the whole family 

is affected by the life change the dieses brings. The family's influence is an important 

part of the treatment of anorexia nervosa. Since the disease has an unknown cause, 

the family often blame themselves as the contributing factor to the onset. 

Aim: The aim of the study is to highlight the family members' experience of living 

with a child suffering from anorexia nervosa. 

Method: A literature study was conducted based on eleven articles using a 

qualitative approach. The results from each article has been reviewed, analysed and 

compiled. 

Results: The results were presented in two categories and seven subcategories. The 

main categories are to live in powerlessness and to live under lifechanging 

conditions. 

Conclusion: Living with a child suffering from anorexia is experienced by the family 

as stressful because the disease contributed to major life changes. Based on the result 

of this study, the nurse can adjust attitude and provide good care for all family 

members.  

 

Keywords: Family, child, experience, anorexia nervosa 
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Bakgrund 

Enligt WHO (2010) är anorexia nervosa globalt mest vanligt att drabba unga flickor 

och kvinnor. Pojkar och män drabbas inte lika ofta. I årsrapporten 2014 från Riksät 

(2015) framkom det att ätstörningar i Sverige drabbar oftare kvinnor än män men att 

ätstörningar bland män har på de senaste åren ökat. År 2014 har totalt cirka 1–2 % av 

alla tonårsflickor i Sverige insjuknat i anorexia nervosa eller Bulimia nervosa. Riksät 

(2015) menar att det är gissningsvis 100 000 unga människor i åldrarna 13–20 i 

Sverige som lider av någon form av ätstörning. Mörkertalen är höga då det finns en 

rädsla/skam/ovilja att söka vård för ätstörningar, så exakta incidens och prevalens är 

svåra att räkna.  Ca 1% av alla kvinnor och unga kvinnor i Sverige har uppfyllt 

kriterierna och blivit diagnostiserade med anorexia nervosa.  

 

Anorexia Nervosa 
Richard Morton benämnde första definitionen av diagnosen anorexia nervosa år 

1689. Sjukdomen beskrevs som en ärftlig missbildning som skett i det centrala 

nervsystemet (Wozniak, Rekleiti, Roupa, 2012). Definitionen har ändrats mycket 

genom åren, men idag klassas det som en psykisk sjukdom. Anorexia nervosa 

kännetecknas som ett tvångsmässigt behov av att uppnå en låg kroppsvikt (BMI 

<17,5). Detta uppnås genom kalorirestriktion eller självrensande beteende som 

kräkningar, användning av diuretika och laxermedel. För ett barn som lider av 

anorexia nervosa är fördelarna med att gå ner i vikt stora och djupt rotade. Detta kan 

då leda till att barnet vill hålla beteendet hemligt för familjen för att minska risken att 

bli stoppad från att utföra dessa handlingarna (jfr. Shuttleworth, Sharma, Lal & 

Allan, 2016). 

 

Orsaker till debut av anorexia nervosa 
Anorexia nervosa har inga kända orsaker vilket kan leda till att familjen kan känna 

skuld över att de bidragit till utvecklingen av sjukdomen. Detta kan skapa en otrygg 

hemmiljö genom att föräldrarna tar på sig skulden för att barnet insjuknat (Wallin, 

2012. s. 112). Harrington, Jimerson, Haxton och Jimerson (2015) menar att orsaken 

till debuten av anorexia nervosa är ännu okänd men misstankar finns att sjukdomen 

påverkas av olika faktorer. Miljöpåverkan misstänks vara en stor bidragande orsak till 

debuten på grund av samhällets ideal att vara smal och hälsosam. Vidare beskriver 

Susiman, O´Connor, Sperry, Thompson, Keel, Burt, Neale, Boker, Sisk & 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shuttleworth%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27166107
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Klump (2012) att medieexponering kan ha en bidragande faktor till utvecklingen av 

ätstörning, då media sprider bilder på det smala idealet i form av tv, reklam och 

tidskrifter. En annan misstänkt påverkan enligt Wallin (2012, s. 112) är hur 

föräldrarna uppfostrar sina barn. Harden, Mendle, Kretsch (2012) beskriver att det 

finns en större risk för ett barn att insjukna i anorexia nervosa om föräldrarna 

uppmuntrar sina barn till att vara smal och hälsosam. Enligt Wallin (2012, s. 112) kan 

stress och osämja mellan föräldrarna bidra till ångest och förändrad personlighet hos 

barnet, vilket i sin tur kan bidra till utvecklingen av anorexia nervosa. Enligt Wallin 

(2012, s.112) finns det tre vanliga former av insjuknande i anorexia nervosa. Den 

första formen av insjuknandet, sker vanligtvis under tonårstiden och kännetecknas av 

minskat matintag för att gå ner i vikt. Den andra formen är ett mer dramatisk 

insjuknade där tillståndet går från frisk till livshotande under en kort tid. Den tredje 

formen är ett smygande insjuknande där föräldrarna ofta inte märker av förändringar 

i beteendet utan det är ofta skolsköterska som upptäcker att barnet inte går upp i vikt 

relaterat till längdtillväxten. 

 

Familjeinriktad omvårdnad 
När en familj lever med ett barn som har ett osunt förhållande till mat, kan det leda 

till påfrestningar hos resterande familjemedlemmar, eftersom måltider anses som en 

social aktivitet där alla familjemedlemmar samlas vid bordet och äter tillsammans 

(Treasure, Sepulveda, MacDonald, Whitaker, Lopez, Zabala, Kyriacou, Todd, 2008). 

Alla familjemedlemmar blir påverkade om ett barn i familjen insjuknar i en sjukdom, 

eftersom familjemedlemmarna är involverade i varandras liv. Detta kan i senare fall 

medföra påfrestningar och leda till ohälsa för familjen (Benzein, Hagberg, Saveman, 

2012a. s.23–24).Enligt Honey, Clarke, Halse, Kohn & Madden (2006) anses 

familjemedlemmarna som viktiga i behandlingen av anorexia nervosa.  Familjen 

anses ha en positiv effekt på barnets återhämtning från sjukdomen. Barnet som 

utvecklat anorexia nervosa och deras föräldrar upplevde att syskonet har ett positivt 

inflytande på det sjuka barnet. Syskonet påverkade barnet positivt genom att 

uppmuntra och ge stöd genom interaktionen till barnet tillexempel genom lekar. 

Honey et.al (2006) menar också att föräldrarna upplevde att barnet som insjuknat 

hade lättare att prata med ett syskon istället för en förälder. Syskonet kunde senare 

förmedla barnets uttryckta tankar till föräldrarna. I en intervjustudie utfört av Colton 

& Pistrang (2004) upplevde barnen som insjuknat i anorexia nervosa att sjukdomen 
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var ett monster som greppade tag om deras livsvärld.  Det sjuka barnet upplevde 

anorexia nervosa som överväldigande och instängande. Enligt Bezance & Holliday 

(2013) upplevde det sjuka barnet sjukdomstiden som påfrestande då all 

uppmärksamhet låg på att gå upp i vikt och behålla ett sunt ätande. Bezance & 

Holliday (2013) beskriver vidare att familjens inflytande var väldigt viktigt under 

sjukdomstiden då det sjuka barnet upplevde sig accepterad och fick bra stöd från 

familjen. Barnen uppskattade familjens stöd, genom att familjen skapade en 

hemmiljö med en tydlig struktur som hjälpte barnet i processen till att bli frisk. 

Wagner, Diamond, Levy, Russon & Litster (2016) beskriver att familjeterapi är ett 

förstahandsval i behandling av anorexia nervosa. Familjeterapi är en terapiform där 

hela familjen deltar för att övervinna svåra förändringar i livssituationen. Gabel, 

Pinhas, Eisler, Katzman och Heinmaa (2014) framför att familjeterapi kan vara mer 

effektiv än vanlig behandling för att påskynda en viktökning och öka oddsen för 

barnet att nå en normalvikt. Lask & Roberts (2015) menar att det huvudsakliga målet 

med familjeterapi är att motivera familjen att övervinna sjukdomen tillsammans med 

inriktning på barnet men också för att ge familjen en ökad förståelse och utbildning 

om sjukdomen. Vidare menar Lask & Roberts (2015) att ett av delmålen med 

familjeterapi är att identifiera styrkor och svagheter i familjen med inriktning på 

barnet. Hela familjen involveras för att övervinna svagheterna genom att utveckla 

strategier för att lyckas. 

 

Problemformulering 
Som tidigare beskrivits är förekomsten av någon form av ätstörningar väldigt vanligt 

samt att det finns ett stort mörkertal och prevalens och incidens. Men att ca 1 % av 

alla kvinnor har diagnosen anorexia nervosa. Tidigare rapporter visar att ätstörningar 

är vanligast bland barn och ungdomar. Diagnosen anorexia nervosa bidrar till 

påfrestningar inte bara för barnets som drabbas utan också för familjen, då familjen 

blir indirekt påverkade av barnets sjukdomstillstånd (jfr. Wallin, Sandeberg, Nilsson 

och Linné, 2015, s. 58). Williams & Mickelson (2008) beskriver också att familjen 

upplevde svårigheter med att direkt söka hjälp för sina behov. Familjemedlemmar 

upplevde att det var lättare att indirekt be om hjälp eller bli erbjuden stöd av 

personalen än att fråga själv. Eftersom många familjemedlemmar finner detta som en 

svårighet, blir det mer vanligt att familjens perspektiv av sjukdomen glöms bort och 

det bidrar till att familjen inte får det stöd som de behöver för att hantera sjukdomen.  
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Omvårdnaden kretsar kring patienten som insjuknat genom individuell omvårdnad. 

Radwin (1996) menar att sjuksköterskan behöver ha kunskap om varje person unika 

situation för att kunna ge en bra omvårdnad. Tidigare forskning pekar på att när en 

familjemedlem insjuknar blir resterande av familjen också påverkade, vilket skapar 

en unik situation för just den familjen. Genom att barnet upplever att familjens stöd 

har en stor betydelse under sjukdomstiden och framför allt resan till att bli frisk, ska 

familjens behov också främjas. Betydelse av denna studie är därför viktigt för 

sjuksköterskan att upplysas om familjens upplevelser för att ge en helhetsbild om 

känslor som uppkommer vid anorexia nervosa. Detta bör uppfyllas för att en god 

omvårdnad ska kunna tillämpas och anpassas för hela familjen.  

 

Syfte 

Belysa familjemedlemmars upplevelse av att leva med ett barn som insjuknat i 

anorexia nervosa. 

Metod 
Denna litteraturstudie genomfördes med en kvalitativ ansats för att betona 

förståelsen av människors upplevelser på en djupare nivå genom deras kunskap och 

erfarenheter av ett fenomen (Henricsson & Billhult, 2012, s. 130).  De valda 

studiernas resultat med familjemedlemmarnas upplevelser av att leva med ett barn 

med anorexia nervosa analyserades genom en innehållsanalys inspirerad av 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012).  

 

Definitioner 
 

Familj 
En familj beskrivs av Whall (1986) som en självdefinierad grupp av personer som har 

känslomässiga band mellan varandra. Familjemedlemmarna behöver inte vara 

förenade med varandra genom något blodsband eller äktenskap men finner sig ändå 

som en familj. Benzein et. al. (2012a, s. 25) tillägger att i denna definition av familj 

finns det många olika typer av familjer. Dessa typer av familjer anses vara 

styvfamiljer, där alla familjemedlemmarna inte är anknyta till varandra genom ett 

biologiskt band, men nya partners i familjen har skapat nya konstellationer av 

personer som lever tillsammans. Det kan också vara familjer som är samkönade, 

storfamiljer där far- och morföräldrar eller familjer där en vän eller en granne ingår. 
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Livsvärld 

För att nå kunskap om familjens upplevelser av att leva med ett barn som insjuknat i 

anorexia nervosa, kommer studier som studerat familjemedlemmars upplevelse av 

att leva med ett barn som insjuknat i anorexia nervosa i deras livsvärld att användas i 

denna litteraturstudie (jfr. Bengtsson, 2005. s. 18). Persson & Sundin (2012. s. 374) 

definierar livsvärlden som den vardag människor lever i och ofta tar för självklar. 

Bengtsson (2005. s. 18) menar att vardagen ses som en social värld med upplevda 

erfarenheter som kan delas från människa till människa. Bengtsson (2005, s. 30) 

beskriver vidare att livsvärlden ses som den verklighet som människor delar 

tillsammans med varandra, bemöter dagligen samt står i ett kommunikativt 

förhållande till. Livsvärldsperspektivet innebär att se, beskriva, förstå och reflektera 

över vardagen som den upplevs av en människa (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003.  s.24).  

 

Sökmetoder 
Sökningen har innefattat tre faser jfr. Willman, et.al. (2011, s.67–68). Den första 

fasen innebar att identifiera tillgängliga resurser, som innebar att bestämma vilka 

begränsningar som skulle användas. Begränsningar som användes var rimliga för 

syftet och infattade engelska studier, som var peer-reviwed/refeered, studierna var 

publicerade mellan år 2004–2016. De olika sökorden, begränsningarna och antalet 

träffar av sökningen sammanställdes i en artikelsökningstabell, se tabell 1, bilaga 1. 

Den andra fasen syftade till att identifiera relevanta källor för denna 

litteraturstudiens syfte, som gjordes genom att bestämma vilka databaser som skulle 

användas. Databaser som användes var Pubmed, CINAHL, och PsycINFO. 

Databaserna Pubmed och CINAHL innehåller källor inom bland annat medicin och 

omvårdnad (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011, s.80–81). Dessa databaser ansågs 

relevanta för forskning inom det område som studerades. Databasen PsycINFO har 

använts till sökningen. PsykINFO är inriktad på källor med inriktning på 

beteendevetenskap och psykologi vilket var relevant för denna litteraturstudie (jfr. 

Karlsson, 2012, s.98). Den tredje fasen utgick ifrån att avgränsa forskningsproblemet 

genom sökord och booleska termer. Sökningen resultat granskades för att hitta 

relevanta studier för denna litteraturstudies syfte.  Sökorden som användes är Mesh 

termer från Pubmed, CINAHL headings i PsykINFO och CINAHL. Sökorden Family, 

Anorexia Nervosa, Parents, Therapy (Subheading), Experience, Emotion, 
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Relationship, Relatives och Caring användes. Sökorden kombinerades sedan med 

booleska sökoperatörer. Booleska sökoperatörer som AND och NOT har används i 

databassökningar.  Sökoperatören AND gör att sökningen begränsar ett område och 

fokuserar sökorden med varandra (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011.s.73). 

Sökoperatören NOT har använts för att utesluta olika termer som inte inkluderades i 

sökningen (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011.s.74). 

 

Urval 
De vetenskapliga studierna som inkluderas i resultatet var baserade på en kvalitativ 

forskningsmetod. För att få en så bra beskrivning som möjligt av det valda 

undersökningsområdet inkluderade studier som gav goda beskrivningar om familjens 

upplevelse av att leva med ett barn mellan 11–20 år som blivit diagnostiserad med 

anorexia nervosa. Studier som innehöll andra åldrar än det valda, inkluderades om 

åldern på barnet stod utskriven studiens resultatdel och åldrar utöver 11–20 kunde 

exkluderas (jfr. Henricsson och Billhult, 2012, s. 134). I denna litteraturstudie 

inkluderades vetenskapliga studier som var etisk granskade samt att dessa var av 

medel eller hög kvalité. Studier med låg kvalitet valdes bort eftersom urvalet av medel 

och hög kvalitet var god (jfr. Rosén, 2012.s.439). Vetenskapliga studier som inte hade 

likartad syfte som denna litteraturstudie inkluderades om den vetenskapliga studiens 

resultat överensstämde med litteraturstudiens syfte. De vetenskapliga studierna 

innefattade familjer som levde med ett barn med diagnosen anorexia nervosa. Vidare 

infattade de vetenskapliga studierna familjemedlemmarnas upplevelser av hur deras 

livsvärld påverkades. Studier som innehöll andra perspektiv än familjens 

inkluderades om familjemedlemmarnas perspektiv av att leva med ett barn med 

anorexia nervosa kunde urskiljas och plockas ut i studiernas resultat.  Studier som 

innehöll andra former av ätstörningar, samt om barnet hade någon annan sjukdom i 

samband med anorexia nervosa exkluderades.   

 

Urvalet genomfördes i fyra steg, se tabell 1, bilaga 1. I urval 1 lästes studiens titel för 

att avgöra om den överensstämde med denna litteraturstudies syfte. I urval 2 lästes 

abstractet på de studier som gick vidare från urval 1 (jfr. Österlundh, 2012, 73–74). I 

urval 3 lästes de utvalda studierna igenom. De studier som författarna inte var eniga 

om, exkluderades. I urval 4 inkluderades de studier som kvalitetsgranskades till hög 

eller medelhög kvalitet i denna litteraturstudie (jfr. Rosén, 2012, 437–439). De 
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vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 285) 

mall för kvalitativa artiklar. Se tabell 2, bilaga 2. De vetenskapliga studierna 

poängsattes efter kvalitetsgranskningsmallen som varit ett underlag för bedömning 

av artiklarnas kvalité. Poängen som artiklarna fick, omvandlades till procent. Grad 1 

var 80 - 100 % och ansåg som hög kvalité, grad 2 var 70–79 % och ansågs som 

medelhög kvalité och grad 3 var mellan 60–69 % och ansåg som låg kvalité. I denna 

litteraturstudie användes endast studier som var av hög och medelhög kvalité, vilket 

resulterade i 11 stycken artiklar. Willman et. al. (2011, s. 93) menar att trovärdigheten 

ökar ytterligare ett steg om studierna kvalitetsgranskas separat och därefter jämföras 

och diskuteras. Dubbletter i sökning av redan utvalda studier har markerats i tabell 1, 

bilaga 1. De studier som inkluderades i denna litteraturstudie presenteras i en 

artikelöversikt, där studiernas titel, författare, syfte, urval, metod, resultat samt 

kvalité framkommer, se tabell 3, bilaga 3. 

 

Analys 
De vetenskapliga studierna som inkluderades i denna litteraturstudie analyserades 

med inspiration av kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012.s.193–198). För att få en helhetsbild av resultatet genomförde båda 

författarna analysen först enskilt och därefter tillsammans. Fokus i analysen var att 

identifiera upplevelser i de vetenskapliga studierna som överensstämde med denna 

litteraturstudies syfte och dessa valdes ut i meningsenheter. Meningsenheterna som 

valdes ut speglade den bärande delen av texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012.s.194). En meningsenhet kan förklaras som en eller flera ord som framför ett 

budskap tillsammans (Danielson, 2012, s. 333). För att underlätta i sorteringen 

färgmarkerades meningsenheterna som beskrev liknande upplevelser. Därefter sattes 

en kod på meningsenheterna, en kod kan förklaras som en etikett på meningsenheten 

med endast ett ord som beskriver meningsenhetens innehåll (Danielson, 2012, s. 

333). Alla koder som var liknande markerades med samma färg för att underlätta 

sorteringen. Kodningen diskuterades därefter och kontrollerades för att avgöra om 

koden överensstämde med textens innehåll. Koderna som valdes ut för 

meningsenheterna jämfördes, för att plocka ut likheter och olikheter. Liknande 

meningsenheter sorterades sedan in under samma kod. Sedan valdes en 

underkategori som speglade textens innehåll efter sorteringen av meningsenheterna. 

Underkategorierna fördes samman och bildade kategorierna som speglade textens 

innehåll. Till sist benämndes kategorierna baserad på underkategoriernas innehåll. 
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Forskningsetik 

För att kunna inkludera de studier som var relevanta för denna litteraturstudiens 

syfte eftersträvades två kriterier för att de vetenskapliga studierna skulle vara av god 

etisk kvalité, där mänskliga rättigheter har respekterats. Första kriteriet utgick 

utifrån att en försäkran om etiska överväganden av författarna som skrivit den 

vetenskapliga studien genomförts. Andra kriteriet var att den vetenskapliga studien 

fått ett godkännande av en etisk kommitté eftersträvades för att inkluderas i denna 

litteraturstudien (jfr Wallengren & Henricson, 2012 s. 492–493). Nationella riktlinjer 

finns för humanforskning som framför att människors hälsa och intressen alltid ska 

komma i första hand (Helsingforsdeklarationen, 2013). Hänsyn till detta har tagits 

när vetenskapliga studier valts ut för denna litteraturstudie. 

RESULTAT 

Denna litteraturstudiens resultat bygger på elva studier som presenteras i två 

kategorier och sju underkategorier. Kategorier och underkategorier presenteras i  

tabell 4 nedan.   

 

Tabell 4. Kategorier och underkategorier 

 

 

        Kategorier          Underkategorier 

 

 

            
             Att leva i vanmakt 

 
  

Känslan av otillräcklighet för alla 

familjemedlemmar 

 

Känslan av maktlöshet på grund av förlorad 

kontroll av sjukdomen 

 

Att känna skuldkänslor 

 

Att leva med psykiska påfrestningar 

 

 
         Att leva under förändrade  
               livsförhållanden 

 

Att känna sig missförstådd av omgivningen 

 

Att känna sig begränsad i vardagslivet 

 

Upplevelsen av förändrade relationer i famijen 
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Att leva i vanmakt 

Under denna kategori beskrivs den vanmakt som familjemedlemmarna upplevde 

genom sina erfarenheter av att vara otillräcklig, att känna maktlöshet, att känna 

skuldkänslor och att leva med psykiska påfrestningar av att leva med ett barn som 

insjuknat i anorexia nervosa.  

Känslan av otillräcklighet för alla familjemedlemmar 

Föräldrarna uttryckte själva att de upplevde sig otillräckliga för resterande 

familjemedlemmar, då det sjuka barnet krävde mycket tid (Tuval-Mashiach, Hasson-

Ohayon  & Ilan, 2014; Honey & Halse, 2007). Mödrarna upplevde sig otillräckliga 

under sjukdomstidens förlopp. Särskilt då det största ansvaret för att alla i familjen 

skulle leva som vanligt under sjukdomstiden låg på modern. Mödrarna upplevde sig 

vara den som skulle se till att lugnet bibehålles i familjen så att alla 

familjemedlemmarna levde ett så normalt liv som möjligt. När mödrarna inte 

lyckades med detta så upplevde modern otillräcklighet för resterande 

familjemedlemmar (Fox & Whittlesea, 2016; Tuval-Mashiach et. al. 2014; Cottee-

Lane, Pistrang & Bryant-Waugh, 2004). Eftersom all tid var fokuserat på det sjuka 

barnet, uttryckte resterande familjemedlemmarna en känsla av att modern inte hade 

tid för de andra familjemedlemmarna. På grund av den minskade uppmärksamheten 

upplevde syskonen en känsla av att inte känna sig älskad av sina föräldrar. Detta fick 

föräldrarna att uppleva sig otillräckliga för alla barnen i familjen.  (Dallos & Denford, 

2008). Mödrarna i familjerna upplevde att pågrund av att föräldrarna kände sig 

otillräckliga för alla familjemedlemmarna och att familjen splittrades, då inte 

resterande familjemedlemmarnas behov kunde tillgodoses (Tuval-Mashiach et. al. 

2014). 

 

Känslan av maktlöshet på grund av förlorad kontroll av sjukdomen 

Familjemedlemmar upplevde maktlöshet över sjukdomens förlopp då sjukdomen 

upplevdes av familjen ha tagit över barnet (Fox & Whittlesea, 2016; Cottee-Lane et.al, 

2004). Familjen uttryckte maktlöshet i form av att de inte kunde göra något för att 

motivera barnet till att inta mat utan endast kolla på då barnet svalt (Bezance & 

Holliday, 2014; Cottee-Lane et.al. 2004). Familjemedlemmar uttryckte också att de 

upplevde sig maktlösa till barnet och sjukdomen, vilket bidrog till att de inte längre 

orkade försvara sig mot barnets anklagelser (Fox & Whittlesea, 2016).  Modern i 

familjen upplevde sig som en dålig förälder relaterat till maktlösheten över barnets 
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sjukdom och därmed ifrågasatte sin kompetens som förälder (Tuval-Mashiach et.al. 

2014). Vidare uttryckte familjen att de kände maktlöshet för att de inte lyckades 

kommunicera med sitt barn. De menade på att barnet inte lyssnade på 

familjemedlemmarna även om de kommunicerade lugnt och sansat, med tårar i 

ögonen eller med en arg och bestämd röst (Thomson, Marriott, Telford, Law, 

Mclaughlinh & Sayal, 2014; Tuval-Mashiach et.al. 2014). Föräldrar upplevde även 

maktlöshet på grund av de inte kunde hjälpa barnet i hemmet utan var tvungna att ta 

hjälp av sjukvården för att få hjälp med behandlingen för att barnet skulle bli frisk 

(Bezance & Holliday, 2014; Tuval- Mashiach et.al. 2014). Eftersom familjen upplevde 

maktlöshet över sjukdomen upplevde familjen att de ville förneka sjukdomen genom 

att inte benämna termen, anorexia nervosa. Eftersom sjukdomen upplevdes enligt 

familjen som mer verkligt. Familjemedlemmar upplevde att de valde att förneka 

sjukdomen och symtomen som uppkom under sjukdomens förlopp för att undvika 

inse att sjukdomen har drabbat familjen eftersom detta upplevdes som maktlöst 

(Thompson et. al. 2014).   

 

Att känna skuldkänslor 

Familjen upplevde skuldkänslor i samband med att barnet insjuknat i anorexia 

nervosa. Familjemedlemmarna upplevde skuldkänslor eftersom de ansåg sig vara den 

bidragande orsaken till debuten av sjukdomen (Tuval- Mashiach et.al.2014; Engman- 

Bredvik, Carballeira Suarez, Levy & Nilsson, 2016; Cottee-Lane et.al, 2004).  

Familjemedlemmar beskrev också att de fick skuldkänslor, eftersom de upplevde att 

deras uppfostran av barnet kan ha bidragit till debuten av anorexia nervosa, som 

medfört att barnets personlighet kan ha påverkats negativt och utlöst sjukdomen 

(Fox & Whittlesea, 2016). Familjemedlemmarna kände skuldkänslor för att inte ha 

identifierat tidiga symtom på anorexia nervosa relaterat till bristande kunskap om 

sjukdomen (Cottee- Lane et. al. 2004). Familjemedlemmarna upplevde skuldkänslor 

över att deras egna försök och attityd till att gå ner i vikt var en bidragande faktor till 

att barnet insjuknat i anorexia nervosa (McCormack & McCann, 2015). På grund av 

att all uppmärksamhet inriktas på det sjuka barnet upplevde föräldrarna 

skuldkänslor för att syskonen inte fick lika mycket uppmärksamhet (Bezance & 

Holliday, 2014). 



11 
 

Att leva med psykiska påfrestningar 

Familjen beskrev livssituationen med det sjuka barnet, som att leva i en mardröm.  

Familjemedlemmarna upplevde att deras livsvärld utanför hemma fortsatte som 

vanligt, att omgivningen fortsatte ha stora krav på familjemedlemmarna att sköta 

jobb, skola, hushåll och relationer. Dessa krav upplevde familjemedlemmarna som 

psykisk påfrestande då det upplevdes som stressande (Cottee-Lane et. al. 2004). 

Familjemedlemmarna beskrev att de upplevde sjukdomstiden som psykisk 

påfrestande för de själva. Familjen upplevde utmattning och sömnproblem relaterat 

till barnets beteende som uppkom på grund av sjukdomen (Bezance & Holliday, 

2014). Familjemedlemmar uttryckte sjukdomen som väldigt psykiskt påfrestande då 

hemmiljön förändrades från positivt till negativt relaterat till beteendet som uppkom 

till följd av sjukdomen. Det sjuka barnets beteende uttryckte familjen som en psykisk 

påfrestning då barnet var den som styrde och bestämde över de andra 

familjemedlemmarna (Cottee-Lane et.al. 2004). Den psykiska påfrestningen enligt 

familjen var relaterat till det sjuka barnets extrema humörsvängningar, uttryckande 

av skällsord till de andra familjemedlemmarna och känslomässiga utbrotten som 

bidrog till att stämningen i hemmiljön blev negativ (Bezance & Holliday, 2014). 

Familjemedlemmar uttryckte vidare att de nådde botten på grund av de 

känslomässiga och psykiska påfrestningarna av att vårda sitt barn, på grund av en 

känsla att tro att deras barn skulle dö av sjukdomen (Bezance & Holliday, 2014; 

Cottee-Lane et. al. 2004). Familjen uttryckte också att måltiderna var extremt 

psykisk påfrestande eftersom det sjuka barnet var arg, ledsen och skrek vid varje 

måltid (McCormack & McCann, 2015). Måltiderna enligt familjen kunde ta flera 

timmar och efter det upplevde hela familjen sig utmattade. Dessa påfrestande 

måltiderna upplevdes av föräldrarna psykisk påfrestande och bidrog till en negativ 

inverkan på syskonen som blev förkrossade över situationen vid matbordet (Cottee-

Lane et.al. 2004; Honey & Halse, 2007). 

 

Att leva under förändrade livsförhållanden 

Denna kategori presenterar de förändringar familjen måste hantera genom att 

uppleva sig missförstådda av vänner och släkt och de begränsningar i det dagliga livet 

som sjukdomen medför. Familjen måste även hantera de förändringarna som sker i 

relationerna inom familjen.  
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Att känna sig missförstådd av omgivningen 

Familjemedlemmar upplevde svårigheter med att prata med vänner som inte levde i 

samma situation. Familjen upplevde att de blev missförstådda av omgivningen, på 

grund av andra människors uppfattningar om att sjukdomen var lätt att behandla, 

genom att sätta barnet framför en måltid och tvinga barnet att äta maten (Thomson 

et. al. 2014). Till följd av andra människors uppfattningar involverades inte vänner 

och släktingar i sjukdomen under sjukdomstiden eftersom de kände sig 

missförstådda (Engman- Bredvik et.al, 2016). Familjen upplevde sig missförstådda av 

att omgivningen kände sig obekväma med tanken på att det rörde sig om en psykisk 

sjukdom och därför undvek vänner och släktningar att hälsa på (Bezance & Holliday, 

2014). 

 

Att känna sig begränsad i vardagslivet 

Familjen upplevde att sjukdomen begränsade deras vardagsliv, eftersom barnet 

ställde stora krav och krävde mycket tid samt energi (Fox & Whittlesea, 2016). 

Familjen uttryckte att de inte kunde gå utanför hemmet, utan var tvungna att stanna 

hemma för att vara med det sjuka barnet. Familjen upplevde sig vara avstängda från 

resten av omvärlden för att kunna vårda barnet (Fox & Whittlesea, 2016). Familjen 

upplevde att sjukdomen begränsade deras vardagsliv, eftersom barnets sjukdom 

ställde stora krav och krävde mycket tid samt energi. Familjemedlemmarna upplevde 

att deras vardagsliv endast bestod av att övervaka barnets matintag från morgon till 

kväll och att familjens egna vardagsrutiner blev åsidosatta och begränsade (Bezance 

& Holliday, 2014) Familjen upplevde det svårt att återupprätta rutiner så likvärdigt 

som tidigare, då sjukdomen krävde mycket tid och energi (Tuval- Mashiach et. al. 

2014; Honey & Halse, 2007). Genom att tillgodose det sjuka barnets behov upplevde 

familjemedlemmarna att de försummade sina egna behov, som till exempel att umgås 

med vänner samt åka på semester med familjen (Bezance & Holliday, 2014). Familjen 

uttryckte också att deras vardagsliv var begränsade då det gällde restaurangbesök 

med familjen, eftersom det endast kunde ske på platser som det sjuka barnet kände 

sig bekväm med och familjen upplevde detta som en begränsning i vardagslivet 

(Bezance & Holliday, 2014; Kyriacou, Easter & Tchanturia 2009; Honey & Halse 

2005).  
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Upplevelsen av förändrade relationer i familjen 

Familjemedlemmar upplevde att sjukdomen anorexia nervosa skulle antingen föra de 

närmare eller föra de längre ifrån varandra. Vissa föräldrar menade på att barnets 

sjukdom ändå hade en positiv inverkan på relationerna i familjen. Detta eftersom att 

familjen upplevde att de kämpade tillsammans för att kunna hantera sjukdomen, som 

bidrog till att familjemedlemmarna upplevde ett starkare band mellan varandra 

(Kyriacou et. al. 2009; Thomson et. al. 2014; Tuval-Mashiach et.al. 2013). Men vissa 

familjer upplevde också att sjukdomen splittrade på familjen. Familjemedlemmarna 

upplevde att en emotionell barriär utformades på grund av sjukdomen, som bidrog 

till en bristande tillit för varandra och deras kommunikation mellan varandra 

upplevdes inte som uppriktig, vilket bidrog till att relationer förändrades till det 

sämre (Dallos & Denford, 2008; Tuval- Mashiach et. al. 2013). Familjen upplevde att 

relationen med det sjuka barnet blev försämrat, eftersom sjukdomen enligt familjen 

gjorde att barnet blev mer tillbakadragen och stängde familjen ute (Tuval- Mashiach 

et. al. 2014; Kyriacou et. al. 2009). Familjemedlemmarna upplevde att 

kommunikationsproblem mellan de olika familjemedlemmarna bidrog till fler 

konflikter inom familjen och relationerna förändrades till det sämre (Engman- 

Bredvik et. al. 2016; Tuval- Mashiach et. al. 2014; Dallos & Denford, 2008). 

Konflikterna bestod av i stora delar om hur det sjuka barnet skulle hanteras och 

övervakas (McCormack & McCann, 2015). Barnen i familjen upplevde att sjukdomen 

hade bidragit till försämrade relationer hos föräldrarna, då konflikter uppstod mellan 

föräldrarna allt mer frekvent (Dallos & Denford, 2008). Genom att undvika 

konflikterna som uppkom till följd av kommunikationsproblem i familjen, upplevde 

familjemedlemmarna att relationer i familjen skulle vidhållas (Thomson et. al. 2014; 

Honey & Halse, 2005). Familjen uttryckte att de accepterade barnets opassande 

beteende för att undvika konflikter och därmed bidra till en förändrad relation till 

barnet (Honey & Halse, 2005), som till exempel att ignorera barnets låga kaloriintag 

och godtog barnets undanflykter att inte inta någon (Thomson et.al., 2014; Kyriacou 

et.al, 2009). 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudiens resultat kommer att diskuteras och relateras till empirisk 

forskning, modellen för familjefokuserad omvårdnad och teorin Roys 

adaptionsmodell.  Roys adaptionsmodell kommer att användas som teoretisk 
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referensram. Författarna kommer att tolka adaption modellens definition av grupp 

till familj och individen till barnet som insjuknat. Roys adaptionsmodell 

sammanfattas med att människan måste anpassa sig efter en ny livssituation för att 

undvika att drabbas av ohälsa. Att anpassa sig efter den nya livssituationen menas 

inte att man behöver ge upp den gamla utan bara lära sig att hantera den nya genom 

att hitta balans i vardagen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2016.s.225). Modellen 

familjefokuserad omvårdnad kommer att användas i diskussionen för att spegla en 

typ av omvårdnad för alla familjemedlemmarna. Familjefokuserad omvårdnad 

benämns som ett systematiskt förhållningssätt, där alla familjemedlemmarna utgör 

en del av helheten (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b, s.29). Huvudprincipen i 

familjefokuserad omvårdnad är att se familjen som en helhet. Familjen spelar en 

betydande roll för det sjuka barnet genom deras support under sjukdomsperioden. 

Familjens kunskaper om den sjukas copingstrategier, känslotillstånd, svagheter och 

styrkor är av betydelse under sjukdomstiden för att kunna ge en god omvårdnad 

(Bamm & Rosenbaum, 2008). 

  

Resultatet i denna litteraturstudie visar på att speciellt mödrarna i familjerna kunde 

uppleva maktlöshet när de inte kunde uppnå sin roll som förälder. Detta styrker 

också Sarajärvi, Haapamäki & Pavilainen (2006) i sin enkätstudie där föräldrar 

beskriver maktlöshet över sjukdomen och över att inte kunna vara en bra förälder då 

deras barn utvecklar en sjukdom. Roys adaptionsmodell menar att när en av de 

betydande rollerna i familjen ifrågasätter sin egen kompetens kan hela familjen  

sättas ur balans (Roys, 2009, s.98). Wiklund Gustin & Lindwall (2016, s. 238) menar 

utifrån Roys adaptionsmodell att alla människor har förutfattade åsikter om vilken 

kompetens som ska finnas för att kunna uppfylla sin roll som till exempel förälder. 

Utifrån modellen familjefokuserad omvårdnad menar Wright et. al. (2002, s. 83) att 

det är stor av vikt att sjuksköterskan inhämtar kunskap om familjemedlemmars 

upplevelse av sjukdomen och använder sig av den kunskapen för att lindra 

föräldrarna skuldkänslor och därmed stötta dem i deras föräldraskap. Bamm & 

Rosenbaum (2008) menar i sin litteraturstudie om familjecentrerad vård att det är av 

betydelse att sjuksköterskan belyser familjemedlemmarnas roller kring barnet som 

viktiga och uppmuntra till ett bra föräldraskap. 
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I denna litteraturstudiens resultat framkom det att föräldrarna hade skuldkänslor 

över deras barns sjukdomen. Wright, Watson & Bell (2002, s. 89) styrker detta 

genom att beskriva att föräldrar i familjen ofta funderar över debuten till sjukdomen 

och försöker finna en rimlig förklaring till varför detta just hänt de.  I en 

intervjustudie av Svensson, Nilsson, Levi & Carballeira Suarez (2013) om föräldrars 

upplevelse att vårda ett barn med en ätstörning beskriver att skuldkänslor är vanligt 

förekommande hos familjer med ett barn som insjuknat i en ätstörning. Föräldrarna 

upplever att de ofta hade känslan av att ha orsakat barnets ätstörning genom att de 

hade gjort något fel i barnets uppväxt. Utifrån Roys adaption modell menas att om en 

människa har utsatts för stora förändringar fort är risken att det nytillkomna 

känslorna inte kan hanteras. Därför är det av betydelse att sjuksköterskan måste vara 

uppmärksam på hur familjen hanterar sjukdomen. Teoretisk information om 

bakomliggande orsaker till sjukdomar kan hjälpa familjen att använda sig av olika 

copingstrategier för att hantera förändringen och att inte skuldbelägga sig själva (jfr. 

Wiklund Gustin & Lindwall, 2016.s.244–245). 

 

I denna litteraturstudiens resultat framkom det att familjen upplevde psykiska 

påfrestningar som utmattning och sömnsvårigheter på grund av sjukdomen. I en 

kvantitativ studie av Fisher & Bushlow (2015) som studerat bland annat föräldrars 

känslor om att leva med ett barn med någon form av ätstörning. I studiens resultat 

visar på att föräldrar som har drabbats av en obalans i vardagen och drabbats av 

någon form av psykisk påfrestning som till exempel depression har större svårigheter 

med att anpassa sig till den nya livsvärlden. jfr. Wiklund Gustin & Lindwall, 

(2016.s.244–245) menar att utifrån Roys adaptionsmodell hamnar familjen i obalans 

då ett nytt stimuli som familjen inte är van vid tillkommer i deras livsvärld. När 

familjen hamnar i obalans uppstår då påfrestningar, som familjen kan få svårt att 

hantera och därmed blir familjens anpassningnivå låg. Familjen kan då vara i behov 

av sjuksköterskans stöd och hjälp för att kunna hantera det nytillkomna känslorna. 

Wiklund Gustin & Lindwall (2016.s.247) menar att betydelsen för omvårdnaden 

utifrån Roys adaptions modell är att en sjuksköterska har till uppgift att ge stöd till 

patientens livsprocesser och på så sätt individanpassa omvårdnaden utifrån patienten 

och familjens behov relaterad till livssituationen runt sjukdomen.  
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Resultatet i denna litteraturstudien tyder på att familjen upplevde en psykisk 

påfrestning på grund av barnets förändrade beteende som humörsvängningar och 

känslomässiga utbrott. Detta styrker Highet, Thompson & King (2005) i sin 

intervjustudie där föräldrar till barn med en ätstörning intervjuats, där resultatet 

visade på att föräldrarna fann det svårt att acceptera barnets förändrade beteende 

och upplevde svårigheter med att anpassa sig till det. I en enkätstudie av Stillar, 

Strahan, Nash, Files, Scarborough, Mayman, Henderson, Gusella, Connors, Orr, 

Marchand, Dolhanty & Lafrance Robinson (2016) om föräldrars rädslor och 

anklagelse mot sig själv när deras barn insjuknat i anorexia nervosa, hävdar 

motsatsen. Detta genom att många föräldrar upplevde att det var lättare att låta 

barnet som insjuknat i anorexia nervosa beteende styra familjens rutiner kring mat 

på grund av rädsla att barnet skulle stänga familjen ute och att sjukdomen skulle 

förvärras. Det familjen inte insåg var att detta medförde att familjen inte var lika 

uppmärksam på barnets symtom och hade svårare att veta om barnet hade 

försämrats i sjukdomen. Roys adaptionsmodell menar att när en sjukdom drabbar en 

familj utsätts gruppen för ett nytt stimuli strävar familjen för att återställa balansen i 

rollerna, relationerna och i miljön. Detta gör att familjen anpassas efter barnets 

beteende för att kunna bemästra den nya tillvaron och för att inte tillföra barnet mer 

lidande. Alla människor reagerar olika på stimuli som tillexempel med rädsla, skuld 

och skam och det är detta som styr den emotionella hanteringen av förändringen. 

Beroende på hur detta nya stimuli i livsförändringen hanteras kommer de drabbade 

bete sig på olika sätt för att kunna hantera barnets sjukdom (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2016.s.233–234). Detta belyser vikten av sjuksköterskans kommunikation 

med familjen för att kunna hjälpa till med att skapa trygghet i familjemedlemmarnas 

svårigheter att hantera sjukdomen. 

 

I denna litteraturstudiens resultat framkom det att familjemedlemmarna upplevde 

att sjukdomen medförde stora livsförändringar då familjen anpassade sig efter 

barnets sjukdom och ibland även försummade sina egna behov. Detta styrker också 

Wright et. al. (2002, s. 72-73) som menar på att hela familjen bor med ohälsa och att 

alla familjemedlemmar påverkas av en sjukdom. Jfr. Keitel, Parisi, Whitney & Stack 

(2010) beskriver i sin intervjustudie där föräldrar till barn med någon form av en 

ätstörning intervjuats. I studiens resultat framkom det att föräldrarna försummade 

sina egna personliga behov, till följd av att all energi och tid var riktad till det sjuka 
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barnet. Utifrån Roys adaptionsmodell kan sjuksköterskan hjälpa familjen som en 

grupp eller individuellt anpassa sig till att leva i en förändrad livssituation, eftersom 

förändringarna i familjens liv kan ha en negativ inverkan på familjens hälsa. Detta 

kan bidra till att familjemedlemmarna kan vara i behov av sjuksköterskans hjälp och 

stöd, för att kunna få tillbaka stabiliteten i sitt liv (Wiklund Gustin & Lindwall, 2016, 

s. 223-225). Enligt Roys adaptionsmodell kan stöd och hjälp av sjuksköterskan ges till 

familjen i form av att underlätta familjens samspel med deras omgivning så familjens 

välbefinnande ökar (Wiklund Gustin & Lindwall, 2016, s. 227-228).   

 

I denna litteraturstudiens resultat framkom att sjukdomen begränsade 

familjemedlemmarna vardagsliv och familjen prioriterade bort mycket för att 

tillgodose det sjuka barnets behov. Det bidrog ofta till att de friska syskonen hamnade 

utanför eftersom de inte fick den uppmärksamheten de ville av sina föräldrar. Det 

bidrog till att föräldrarna kände sig otillräckliga för alla familjemedlemmarna. 

Hillege, Beale & McMaster (2006) styrker detta i sin studie där föräldrar till barn 

med en ätstörning intervjuats om . Studiens resultat pekade på att föräldrarna 

upplevde att sjukdomen bidrog till begränsningar i familjens vardagsliv samt att de 

friska syskonen blev åsidosatta relaterat till att det sjuka barnet krävde mycket tid 

från föräldrarna. I en intervjustudie av Svensson, Nilsson, Levi & Carballeira Suarez 

(2013) framkom det att föräldrarna var oroliga över hur syskonen påverkades av det 

sjuka barnet genom att de inte fick lika mycket uppmärksamhet av sina föräldrar. 

Föräldrarna upplevde sig otillräckliga för sina barn, vilket även denna 

litteraturstudiens resultat pekar på.  Jfr. Hanna & Roy (2001) menar att detta kan 

förstås utifrån Roys adaptionsmodell där familjen gör medvetna val och ställer om 

vardagen för att tillgodose det sjuka barnets behov i första hand och att deras egna 

behov försummas. Det är av betydelse för omvårdnaden att sjuksköterskan hjälper 

familjen framåt i livsförändringen genom att förstå familjedynamiken och se till att 

alla i familjen accepterar och hanterar livsförändringen på ett hälsosamt sätt. Vilket 

menas att sjuksköterskan kan hjälpa familjen att hantera vardagen på ett sunt sätt för 

alla familjemedlemmar. 

 

Denna litteraturstudiens resultat visade även på att barnets sjukdom bidrog till att 

familjemedlemmarna inte kunde umgås med vänner, resa tillsammans som en familj 

eller gå på restaurangbesök. Detta styrker Highet, Thompson & King (2005) i sin 
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studie där ett flertal familjemedlemmar har intervjuats om hur det var att leva med 

ett barn som insjuknat i anorexia nervosa och hur detta påverkat vardagslivet. 

Studiens resultat visade på att familjerna kände sig mindre delaktiga med andra 

människor samt upplevde att de inte blev inbjudna att hälsa på vänner och släktingar. 

Familjerna i studien upplevde också en känsla av oförmåga att bjuda hem vänner och 

släktingar, eftersom vännerna och släktingarna kände sig obekväma med sjukdomen. 

Wiklund Gustin & Lindwall, (2016, s. 226) menar att för att kunna hjälpa familjen att 

anpassa sig till barnets anorexia nervosa på ett hanterbart sätt genom Roys 

adaptionsmodell, är det av stor vikt att sjuksköterskan som bemöter dessa familjer 

med ett barn med anorexia nervosa, måste kunna se familjen som en helhet eftersom 

barnets sjukdom påverkar hela familjen för att kunna ge en god omvårdnad. Vidare 

beskriver Wiklund Gustin & Lindwall (2016, s. 237) med Roys adaptionsmodell att 

alla familjemedlemmarna måste tillsammans anpassa sig till sjukdomen och arbeta 

tillsammans för att hantera den sjukdomen som påverkat hela familjen. Wright et. al. 

(2002, s. 99) menar att genom familjefokuserad omvårdnad ska vikten läggas på att 

sjuksköterskan får familjen att se sina egna resurser och krafter på nytt, som kan 

hjälpa familjen att hantera sjukdomen. 

 

Vidare pekade denna litteraturstudiens resultat på att konflikterna i familjen ökade 

och att försämrade relationer inom familjerna uppkom. I en kvalitativ studie av Joyce 

& Ma (2008) där syftet var att identifiera typiska drag i konflikterna mellan föräldrar 

och ett barn som insjuknat i en ätstörning. I studien framkom det att när ett barn i 

familjen drabbats av en ätstörning blev relationen mellan barnen och föräldrarna 

intensiva, stela och stressamma. Konflikterna ökade i familjen då föräldrarna gjorde 

allt i sin makt för att barnet inte skulle svälta ihjäl. Roys adaptionsmodell menar att 

de individuella rollerna i en familj ändras i perioder. Det är viktigt att familjen är 

medveten att vid en ändrad livssituation kan dessa förändringar förekomma. 

Kommunikationen är då det viktigaste att bibehålla för att uppehålla balansen i en 

familj. Eftersom bristande kommunikation leder till fler konflikter (jfr. Roy, 2009, 

s.472-473). Det är då av stor betydelse att sjuksköterskan hjälper familjen att 

samexistera med varandra. Sjuksköterskan uppgift är att underlätta detta samspel 

med varandra på ett sätt så det leder till största möjliga hälsa och välbefinnande 

(Wiklund Gustin & Lindwall (2016, s. 227). 
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Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie genomfördes för att undersöka familjens upplevelser av att 

leva med ett barn som insjuknat i anorexia nervosa. Litteraturstudien genomfördes 

med en kvalitativ ansats. Forskningsperspektivet på en kvalitativ ansats är att få 

kunskap om människors upplevelser, relationer och bearbetning av livet. Denna 

metod användes för att kartlägga människors upplevelser för att upptäcka mönster 

och likheter (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.52). Gemensamt för en kvalitativ 

ansats är att få ett djupare förståelse och ett helhetsperspektiv (Friberg, 2012, s. 124). 

Därför ansågs en kvalitativ ansats som relevant för att uppnå denna litteraturstudiens 

syfte. Forskning är en färskvara enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 119). Detta 

syftar till att forskning är något som hela tiden förnyas, därför är det viktigt att hålla 

sig uppdaterad om nya framsteg som genomförs inom ämnet. Vidare beskriver 

Forsberg och Wengström (2013, s. 119) att forskningsstudier inom de senaste 3–5 

åren bör användas, för att få den aktuella forskningen inom området. Studier som 

användes i denna litteraturstudiens resultat är 6 studier mellan åren 2011–2016, 

samt 5 studier från forskning som gjorts mellan åren 2004–2009. Då denna 

litteraturstudies resultat innehåller fler studier från de senaste 3–5 åren, tyder det på 

att litteraturstudiens resultat beskriver nuläget enligt Forsberg och Wengström 

(2013, s. 119) och det ökar trovärdigheten i arbetet. För att öka trovärdigheten i 

studien ytterligare, använde författarna sig av flera databaser för att ge sökningen en 

större chans att hitta relevanta artiklar (jfr.Henricson, 2012, s. 473).  I de flesta 

vetenskapliga studierna som användes i denna litteraturstudie genomfördes 

djupintervjuer där familjen tillsammans och enskilda familjemedlemmar fick berätta 

sina egna beskrivningar av frågorna som ställdes som bidrar till att trovärdigheten i 

studien ökar ytterligare ett steg (jfr. Hanson, Balmer och Giardino, 2011)  

  

I valet mellan vilken kvalitetgranskningsmall som skulle användas stod mellan 

Olsson och Sörensens bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Olsson & 

Sörensen, 2011, s.285) och SBU´s mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2014). På grund av 

författarnas kunskaper om kvalitetsgranskning upplevdes Olsson & Sörensen (2011, 

s.285) mer begriplig genom att kvalitén på studien poängsattes istället för att 

bestämma om kvaliteten var låg-hög baserad på författarnas kunskaper. SBU´s 

gransknings mall (SBU, 2014a) anvisningar upplevdes inte vara tillräckligt tydliga 



20 
 

utifrån författarnas kunskaper. Kvalitetsgranskningen valdes därefter att granskas 

med bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011, 

s.285). Genom att kvalitetsgranska studierna tillsammans ökade denna studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet (Jfr. Wallengren & Henricson, 2012, s.490).   

 

Analysen av de vetenskapliga studierna fördelades jämnt mellan författarna för att 

undvika att viktiga resultat utelämnades. Först analyserades de vetenskapliga 

studierna enskilt och därefter tillsammans. Detta enligt Hanson et. al (2011) ökar 

trovärdigheten i arbetet. Men det var också till fördel för att båda författarna skulle 

kunna tolka det engelska språket, bilda en uppfattning om det huvudsakliga 

innehållet och få en fördjupad förståelse för artiklarnas resultat. Ibland hade 

författarna tolkat resultatet i studierna olika och detta bidrog till en gemensam 

diskussion och därmed ökade förståelsen. Trovärdigheten i de vetenskapliga 

artiklarna enligt Wallengren och Henricsson (2012, s. 492) ökar då analysarbetet 

utförs av flera ögon. Vid analys av studiernas resultat, användes endast vissa delar i 

resultatet som svarade på denna litteraturstudiens syfte och innehöll 

familjemedlemmarnas perspektiv av sjukdomen. De delar som inte innehöll 

familjemedlemmarnas perspektiv analyserades inte. Samma gällde om det fanns 

äldre eller yngre barn än 11–20 år så analyserades ej det resultat som gällde andra än 

11-20 år. Kategorier och underkategorierna som användes i resultatdelen 

diskuterades tillsammans fram. Dock ansåg båda författarna att det var svårt att 

kategorisera meningsenheterna under en kategori då meningsenheterna passade in 

under fler kategorier. Vid detta steg diskuterade båda författarna med varandra för 

hur vi skulle gå tillväga och därmed tog gemensamma beslut om vart 

meningsenheterna skulle placeras. 

 

De vetenskapliga studierna som utgör litteraturstudiens resultat, är 6 studier gjorda i 

England, 1 i USA, 1 från Irland, 1 från Sverige och 2 från i Australien. Enligt 

Wallengren och Henricson (2012, s. 488) uppnås överförbarhet om det går att 

överföra över till andra människor, situationer eller grupper. Enligt SBU (2014b) 

framställer kvalitativ forskning många gånger tolkningar eller beskrivningar av ett 

fenomen, det vill säga mönster som finns i den empiriska världen. Detta kan ses som 

en form av överförbarhet då det mönster som har identifierat i en vetenskaplig studie 

har uppkommit i de resterande vetenskapliga studierna. Detta trots att studierna är 
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gjorda i olika världsdelar. Studierna som användes i denna litteraturstudie har gjorts 

i ett brett geografiskt område. Därför anser författarna att studien är överförbar till 

andra människor, situationer eller grupper. 

 

Forskningsetisk diskussion 
De studierna som användes i denna litteraturstudiens resultat har etiska 

överväganden gjorts. Författarna till studierna ska ha gjort etiska ställningstagande 

och respektera det mänskliga rättigheterna och människovärdet för att vara etisk 

godkända. I de flesta studierna som valts till denna litteraturstudien har det 

framkommit i texten att studien är etisk godkänd (Codex, 2014; Codex, 2015; 

Helsingforsdeklarationen 2013). I de studier där det inte framkom att studien var 

etisk godkänd, hade studien tydligt uttryckt att studien var frivillig, deltagarna som 

deltog i studierna var anonyma och fick hoppa av när som helst (Jfr. 

Helsingforsdeklarationen, 2013). Författarna har enbart använts sig av studier på 

engelska som inte är någon av författarnas modersmål. Utifrån det menar Kjellström 

(2012, s. 86) att etiska dilemman kan väckas vid en litteraturstudie då det kan 

förekomma begränsningar i språket och begränsningar i kunskaper om 

tillvägagångssättet. Detta kan ha bidragit till feltolkningar av erfarenheter och 

upplevelser och på så sätt gått till miste på grund av felaktiga formuleringar som inte 

speglar vad personerna i studie försökt förmedla. Vilket menas att trots författarnas 

noggrannhet i översättningen av studierna kan feltolkningar under analysen. 

Förkunskaperna författarna hade med sig inför denna litteraturstudie var av 

uppfattningen att en sjukdom påverkar en familj negativt. Vilken kan ha speglat sig i 

struktureringen i studiens resultat. Enligt Priebe & Landström (2012,s.45) påverkar 

förförståelsen denna litteraturstudien genom de värderingar och erfarenheter som 

finns utanför studien. 

Konklusion  
Att leva med ett barn som insjuknat i anorexia nervosa upplevs väldigt påfrestande 

för familjemedlemmar. Då denna sjukdom påverkade alla i familjen och begränsade 

deras liv, det bidrog till stora livsstilsförändringar för familjemedlemmarna. Känslor 

som uppkom under sjukdomsförloppet var utmattning, psykiska påfrestningar samt 

skuldkänslor. Familjens liv handlade i stora drag om mat och måltider, som bidrog 

till förändrade relationer i familjen. Då sjukdomen innebär en negativ påfrestning för 

familjen, är det viktigt att sjuksköterskan visar en ökad förståelse och visar 
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familjemedlemmar empati, så de får känna sig bekräftade och att sjuksköterskan ser 

familjen som en helhet. För att kunna leva med ett barn som har anorexia nervosa är 

det viktigt att familjen får det stöd som behövs av sjuksköterskan för att hantera de 

känslor som uppkommit runt barnets sjukdom. Anorexia nervosa medför stort 

lidande för barnet men också resterande familjemedlemmar som lever med 

sjukdomen. För att öka kunskapen om familjemedlemmarnas upplevelser av anorexia 

nervosa hos sjuksköterskor kan hänsyn tas till denna litteraturstudiens resultat. 

Genom att sjuksköterskan blir medveten om hur anorexia nervosa inverkar på varje 

enskild familjemedlem, kan bemötandet anpassas efter familjemedlemmarnas 

enskilda behov och upplevelser. Resultatet i denna litteraturstudie visar mycket på 

hur föräldrarna upplevde anorexia nervosa och studier som visade på vad syskonen 

upplevde var begränsade. Därmed hade vidare forskning om hur syskonen 

upplevelser anorexia nervosa varit av stor betydelse för att hjälpa dem att hantera 

sjukdomen på ett hanterbart sätt. 
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hälsovården för barn 
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Mödrarna uttryckte en förlust av 

identiteten, mycket fokus låg på det 
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Cottee- Lane, D., 

Pistrang, N. & Bryant- 

Waugh, R.  

England 

 

 

Childhood onset 

Anorexia Nervosa: The 

Experience of Parents.  
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undersökta 

föräldrars 

erfarenheter och 

upplevelser av 

att vårda ett 

barn med 

anorexia 

nervosa.  
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ingick i studien var 

11 föräldrar mellan 

40 – 65 år som hade 

ett barn 9-13 år med 

anorexia nervosa.  

Föräldrarna 

rekryterades från en 

klinik för barn och 

ungdomar med 

ätstörningar i 

London. 

Kvalitativ studie.  

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med deltagarna som 

varade mellan 1 – 1,5 

timme. I intervjuerna låg 

fokuset på föräldrarnas 

upplevelser och 

erfarenheter av att vårda 

ett barn med anorexia 

nervosa.  

Studien är etisk 

godkänd.  

Föräldrarna upplevde skuldkänslor för 

att inte ha varit medvetna om att deras 

barn insjuknat i anorexia nervosa. 

Vidare uttryckte föräldrarna känslor som 

oro och ångest för att förlora sitt barn. 

Under intervjuerna uttryckte föräldrarna 

också att sjukdomen hade förändrat 

deras barns personlighet. Föräldrarna 

uttryckte att de inte kände igen sitt eget 

barn. Föräldrarna berättade att de även 

upplevde att barnet undanhöll saker från 

dem och att detta försvårade för 

föräldrarna att kunna hjälpa sitt barn.  

 
 

 
    

 
 
   Hög 
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Dallos, R. & Denford,S. 

England 

 

 

A Qualitative exploration 

of relationship and 

attachment themes in 

families with an eating 

disorder. 
 

Studien har två 

syften. Det 

första syftet var 

att undersöka 

familjens 

känslomässiga 

relationer 

iförhållande till 

varandra. Det 

andra syftet var 

att undersöka 

familjens 

förhållningssätt 

till mat.  

I studien deltog fyra 

familjer. I varje 

familj ingick det en 

mamma, pappa och 

ett syskon samt 

barnet 16-19 år som 

insjuknat i anorexia 

nervosa. Alla barnen 

hade uppfyllt 

kriterierna för 

diagnosen anorexia 

nervosa enligt DSM 

IV.  

Datainsamling 

genomfördes via 

semistrukturerade 

intervjuer både 

individuellt och familjen 

tillsammans. Frågor som 

ställdes under 

intervjuerna handlade 

bland annat om 

familjeförhållandena och 

familjemåltider. Det 

indivduella intervjuerna 

spelades in och 

familjeintervjuerna 

videofilmades. Analysen 

genomfördes med en 

tolkningsfenomenologisk 

analys. 

Studien är etisk 

godkänd.  

Studiens resultat synliggör att 

familjemedlemmar upplevde att deras 

kommunikation mellan varandra hade 

förändrats. Familjen upplevde att deras 

kommunikation till varandra hade 

försämras och förtroendet för varandra 

hade minskat. Detta hade lett till att 

relationerna i familjen hade förändrats. 

Modern i familjen beskrev att hon ofta 

upplevde sig som missförstådd.   

 
 
    

 
 

 
 
 

  Medel 

2016 

Engman-Bredvik, S., 

Carballeira Suarez, N., 

Levi, R. & Nilsson, K.  

Sverige  

 

 

Multi- family therapy in 

anorexia nervosa – A 

qualitative study of 

parental experiences  

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

upplevelser av 

familjeterapi 

hos föräldrar 

med barn som 

insjuknat i 

anorexia 

nervosa.   

I studien deltog 12 

föräldrar som hade 

ett barn 12-17 år 

som insjuknat i  

anorexia nervosa.  

Kvalitativ studie.  

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in genomfördes 

individuellt med öppna 

frågor för att få en mer 

detaljerad beskrivning av 

upplevelserna.  

Studien är etisk 

godkänd. 

Resultatet visar att vissa av föräldrarna 

upplevde skuldkänslor och beskyllde sig 

själva för deras barns sjukdom. 

Föräldrarna upplevde också att deras liv 

hade begränsats i det sociala livet som 

resturangbesök, semestrar och resor 

med familjen eftersom allt skulle 

anpassas till det sjuka barnet.  

Men föräldrarna upplevde också att 

familjeterapin underlättade deras 

situation då de fick höra att de inte var 

ensamma.  

 

 

 

 

      

 

    Hög 
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2016 

Fox, JR. & Whittlesea, A.  

England 

Accommodation of 

Symptoms in Anorexia 

Nervosa: A Qualitative 

Study.  

Studiens syfte 

var att belysa 

föräldrarnas 

cooping 

strategier för att 

vårda och leva 

med ett barn 

som insjuknat i 

anorexia 

nervosa.  

Åtta föräldrar deltog i 

studien, varav två 

män och sex kvinnor. 

Alla dessa deltagare 

hade en dotter som 

var diagnostiserad 

med anorexia 

nervosa. Resultatet 

som handlar om 

dötttrar i åldern 13-

19 har använts i 

denna studies 

resultat.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer tillämpades för 

att samla in all data. 

Analysen av data gjordes 

med hjälp av en öppen 

kodning för att förstå 

dess innebörd. Därefter 

jämfördes koderna och 

delades in i kategorier. 

Studien är etisk 

godkänd.  

Föräldrarna beskrev att de upplevde att 

barnet hade förändrad personlighet , 

stängde ut föräldrarna och tappade 

humöret väldigt lätt. Vidare uttryckte 

föräldrarna att det var barnet som 

ställde och styrde i hemmet vilket tog 

mycket energi från föräldrarna. Detta 

gjorde också att föräldrarna upplevde 

psykiska påfrestningar av barnets 

sjukdom. Föräldrarna beskrev också en 

känsla av hjälplöshet för att de inte 

kunde hjälpa sitt barn, vilket upplevdes 

som maktlöst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Medel 

2005 

Honey, A. & Halse, C. 

Australien  

  

Parents dealing with 

anorexia nervosa: 

Actions and meanings. 

Studiens syfte 

var att 

undersöka 

föräldrarnas 

förhållningssätt 

till anorexia 

nervosa. Vilka 

strategier som 

de använde för 

att kunna 

påverka sitt 

barn positivt.  

Deltagarna i studien 

blev rekryterade från 

kliniker i Sydney. I 

studien fick 22 

föräldrar till barn 14-

20 år som insjuknat i 

anorexia nervosa. 

Dessa barn hade 

diagnosen anorexia 

nervosa som hade 

varat från några 

månader till nio år.  

Studien genomförde med 

djupintervjuer. 

Intervjuerna varade 

mellan 60 – 90 minuter 

och de spelades in. 

Efteråt transkriberades 

de ordagrant. Därefter 

kodades och 

grupperades i olika 

kategorier.  

Studien är etisk 

godkänd.  

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrarna i familjen undvek att komma 

i konflikt med sitt barn som hade 

insjuknat i anorexia nervosa. Föräldrarna 

ignorerade medvetet deras barn 

avvikande beteende för att inte 

relationen mellan föräldrarna och barnet 

skulle försämras. Resultatet i studien 

synliggör också att föräldrarna upplevde 

maktlöshet att försöka övertyga barnet 

att äta, eftersom de upplevde att de inte 

kunde nå sitt barn.  

 

 
    

 
 
  Medel 
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2007 

Honey, A. & Halse, C. 

Austrailen  

 

Looking after well 

siblings of adolescent 

girls with anorexia: an 

important parental role.  

Syftet med 

studien var att 

undersöka i 

vilka strategier 

som föräldrar 

använder för att 

kunna hjälpa de 

friska syskonen 

att hantera den 

anorexia 

nervosa i 

familjen.  

Deltagarna i studien 

bestod av familjer 

som rekryterades 

från kliniker i 

Sydney. I familjen 

fanns föräldrar, ett 

syskon och ett barn  

14-20 år som 

insjuknat i anorexia 

nervosa. Det var 24 

föräldrar som hade 

barn med diagnosen 

anorexia nervosa.  

Djupintervjuer 

genomfördes. 

Intervjuerna spelades in 

och därefter 

transkriberades 

ordagrant.  

Studien är etisk 

godkänd.  

Studien kom fram till att föräldrarna ville 

bibehålla det normala, de ville försöka 

ge mera stöd och skydda syskonen för 

att klara av konsekvenserna av det 

sjuka barnets sjukdom. Men föräldrar 

fann det svårt och upplevde att anorexia 

nervosa hade en negativ inverkan på 

familjens vardag, rutiner, 

familjerelationer samt de friska 

syskonen. Föräldrarna upplevde också 

att syskonen fick mindre 

uppmärksamhet. Detta berodde på att 

det sjuka barnet fick all uppmärksamhet.   

 

 
 
 

 
 

 
  Medel 

2009 

Kyriacou, O.,Easter,A. &  

Tchanturia, K.  

England 

 

 

Comparing views of 

patients, parents, and 

clinicians on emotions in 

anorexia.  

Syftet i denna 

studie är att 

faställa det 

vanligaste 

upplevda 

problem under 

den 

”känslomässiga” 

behandlingen 

hos patienter 

med anorexia 

nervosa. Utifrån 

patient-

föräldrar-

sjukhuspersonal 

perspektivet. 

 

 

 

6 patienter, 12 

läkare, 7 

sjuksköterskor, 9 

mammor och 3 

pappor. Till denna 

litteratur studie 

valdes endast 

föräldrarna som hade 

barn 16-20 år som 

insjuknat i anorexia 

nervosa.   

Fokusgruppsintervjuer 

tillämpades. Ett 

frågeformulär delades ut 

till dessa personer som 

sedan analyserades och 

presenterades.  

Resultatet delades in i olika teman.  

1) Emotionellt medvetenhet och 
förståelse.  

2) Oförmåga att hantera känslor.  
3) Emotionellt undvikande 
4) Uttryck för negativa känslor och 

upplevelser. 
5) Extrema känslomässiga 

reaktioner. 
6) Social interaktion och relationer 
7) Brist på empati 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

   Hög 



Tabell 3. Artikelöversikt 
 

 
 

2015 

McCormack, C.&  

McCann, E. 

Irland 

 

 

Caring for an Adolescent 

with Anorexia Nervosa. 

Parent´s Views and 

Experiences. 

Syftet med 

studien var att 

undersökta hur 

föräldrar 

upplever hur det 

är att vårda ett 

barn som 

insjuknat som 

insjuknat i 

anorexia 

nervosa.  

Föräldrar 

rekryterades från en 

klinik i Irland. Det var 

tio föräldrar (7 

mammor och 3 

pappor) som hade ett 

barn i tonåren det vill 

säga under 19 år 

med anorexia 

nervosa.  

Kvalitativ studie.  

Intervjuer användes för 

att fånga upp studiens 

syfte. Föräldrarna fick 

berätta om sina 

erfarenheter samt 

upplevelser av att vårda 

ett barn med anorexia 

nervosa. All data som 

samlades in 

avidentifierades.  

Studien är etisk 

godkänd.  

 

 

 

 

Deltagarna berättade under intervjun att 

sjukdomen hade en negativ påverkan  

på familjelivet. Känslor som uppkom var 

att det var psykisk påfrestande för 

föräldrarna att veta om sitt barns 

sjukdom. De beskyllde också sig själv för 

sjukdomen.   

 
 
 

     
 

 
   Hög 

2014 

Thomson, S., Marriot, 

M., Telford, K., Law, H., 

McLaughlin, J. & Sayal, 

K.  

England 

 

 

Adolescents with a 

diagnosis of anorexia 

nervosa: parents´ 

experience of recognition 

and deciding to seek 

help.  

Syftet med att 

genomföra 

studien var för 

att belysa 

orsakerna till 

varför föräldrar 

väntar för länge 

med att söka 

hjälp för sitt 

barns anorexia 

nervosa.  

 

 

 

 

 

Åtta föräldrar mellan 

30 – 59 år deltog i 

studien (sju mammor 

och en pappa) till 

barn 11-18 år som 

hade diagnosen 

anorexia nervosa 

enligt kriterier DSM- 

IV kriterierna. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med öppna frågor för att 

samla in data. Vid analys 

av data användes 

fenomenologisk 

analysmetod för att få 

insikt i föräldrarnas 

erfarenheter.  

Studien är etisk 

godkänd.  

En orsak som identifierades till varför 

föräldrar inte sökte hjälp snabbt var för 

att de upplevde att tillräckligt med bevis 

på att sitt barn insjuknat i anorexia 

nervosa. En annan orsak var för att 

föräldrar ville själva kunna hjälpa sitt 

barn, men när de misslyckades gång på 

gång bestämde de sig för att söka hjälp. 

Känslor som växte fram under 

intervjuerna var maktlöshet vid 

hantering av barnets ätsvårigheter.  

 

 
 

 
   

  Medel 



Tabell 3. Artikelöversikt 
 

 
 

 

2014 

Tuval-Mashiach, R., 

Hasson-Ohayon, I. & 

Iian, A.  

England 

 

 

Attacks on linking: 

stressors and identity 

challenges for mothers of 

daughters with long 

lasting anorexia nervosa. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

stress påverkar 

mödrarna 

samtidigt som 

de hanterar sitt 

barns anorexia 

nervosa.   

Tio mödrar inkluderas 

i studien mellan 43 – 

65 år till dotter som 

diagnoseras med 

anorexia nervosa 

under tonåren det vill 

säga under 19 år.  

Mödrarna 

rekryterades via olika 

kliniker som 

behandlade  

ätstörningar.  

Kvalitativ studie. 

Intervjuer genomfördes i 

två faser. Under den 

första fasen fick 

mödrarna berätta om 

sina erfarenheter av att 

hantera deras barns 

anorexia nervosa.  Under 

andra fasen ställdes 

frågor kring stress och 

hur mödrarna påverkas 

sjukdomen. 

Studien är etisk 

godkänd. 

Mödrarna beskrev deras barns sjukdom 

som en traumatisk livsförändrande 

händelse. Relationen till deras sjuka 

barnet beskrevs som en orsak till att 

stress och oro eftersom att deras 

sjukdom krävde mycket uppmärksamhet 

från modern. Mödrarna beskrev att de 

upplevde en känsla av maktlöshet och 

inkompetens då de kände att de inte 

kunde hjälpa sitt barn eller skydda från 

sjukdomen.  
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