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Mer än bara skinn och ben 

Anorexiadrabbade flickors och kvinnors upplevelser i samband med vård 

Jeanette Jansson och Pia Ruisniemi 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Anorexia nervosa är en allvarlig psykisk störning. Sjukdomen förekommer 
främst bland flickor och kvinnor. God kunskap och terapeutisk kompetens hos 
vårdpersonal krävs för att kunna bemöta en patient med diagnosen anorexia nervosa 
som en enskild individ med unika behov. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anorexiadrabbade flickors och 
kvinnors upplevelser i samband med vård. 

Metod: Åtta kvalitativa studier har granskats och analyserats. 

Resultat: Genom analys av studierna framkom att anorexiadrabbade patienters 
upplevelser i samband med vård har betydelse för deras återhämtning. Utifrån 
analysen framkom två teman och fem subteman. Det första temat belyser positiva 
upplevelser i samband med vård understött av två subteman: att bli bemött som en 
individ och vårdpersonalens engagemang. Det andra temat belyser negativa 
upplevelser i samband med vård understött av tre subteman: att bli bemött som en 
anorektiker, behandling fokuserar på viktuppgång i stället för psykiska problem och 
känslor av skam och osäkerhet. 

Slutsats: För patienternas återhämtning är det viktigt att vårdpersonal bemöter 
patienterna som unika individer och ser till deras olika behov. Vårdpersonalens 
engagemang samt god terapeutisk kompetens är en förutsättning för att patienten ska 
uppleva behandlingen som givande och som stöd för tillfrisknandet. 

 

Nyckelord: Anorexia nervosa, individ, vård, upplevelse och bemötande. 

 

 

 

 

 

 



  

More Than Skin and Bones 

Anorexia suffering girls and women´s experiences associated with  

health care 

Jeanette Jansson and Pia Ruisniemi 

 

Abstract 

Background: Anorexia nervosa is a serious mental disorder. This disorder occurs 
mainly among girls and women. Good knowledge and therapeutic competence among 
healthcare is required to respond a patient with diagnose anorexia nervosa as an 
individual with unique needs. 

Aim: The aim with this literature study was to illuminate anorexia suffering girls and 
women´s experiences associated with health care. 

Method: Eight qualitative studies has been examined and analyzed. 

Result: The analyze of the studies revealed that anorexia suffering patients 
‘experiences of health care is important for their recovery. Based on the analysis two 
themes and five subthemes was revealed. The first theme illustrates positive 
experiences associated with health care. The first theme had two subthemes: being 
treated as an individual and healthcares´ involvement. The second theme illustrates 
negative experiences associated with health care. The second theme had three 
subthemes: be treated as an anorexic, treatment focus on weight gain instead of the 
psychological issues and emotions of shame and uncertainty. 

Conclusion: For patients’ recovery it is important that health care personell treats the 
patients as unique individuals and ensures to their different needs. The involvement 
of the health care personell and their good therapeutic competence is a prerequisite 
for patients to experience the treatment as rewarding and supporting recovery. 

 

Keywords: Anorexia nervosa, individual, care, experience and treatment. 
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Inledning 

I denna studie undersöks anorexiadrabbade flickors och kvinnors upplevelser i 

samband med vård. Hur och vad de drabbade upplever i samband med vård kan ha 

stor betydelse för hur tillfrisknande kommer att arta sig. Bristande självkänsla kan 

ligga till grund för denna sjukdom. Vårdpersonalens attityder och deras bemötande 

gentemot patienter som utvecklat anorexia nervosa kan vara betydelsefullt i 

omvårdnadsarbetet. 

 

Bakgrund 

Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa ses som en allvarlig psykiatrisk störning som leder till undervikt 

och har en hög dödlighet. Cirka åtta personer av 100 000 insjuknar varje år i denna 

sjukdom. Anorexia nervosa är tio gånger vanligare bland flickor än pojkar och den 

vanligaste åldern att insjukna är vid 14-19 års ålder. För att anorexia nevosa ska 

kunna utvecklas måste personen själv strävat efter att gå ner i vikt. Det beräknas att 

cirka 60 procent av flickorna i åldrarna 14-19 år har bantat medan motsvarande siffra 

för pojkar är cirka 20 procent. Redan vid 9-10 års ålder ses en ökning av flickor som 

vill bli smalare och börjar banta (Wentz 2010, 236-238). 

 

Störst risk att drabbas av anorexia nervosa har flickor i puberteten. Anledningen till 

att det främst är flickor i puberteten som drabbas anses vara att den ökade 

produktionen av kvinnliga könshormoner leder till högre andel fett på mage, rumpa 

och lår, vilket leder till att flickornas kroppsuppfattning och självbild ändras (Wentz 

2010, 238).  Studier har visat att tonårsflickor som är missnöjda med kroppen får ett 

problematiskt förhållningssätt till mat, vilket leder till att självkänslan påverkas 

negativt (Engström 2009, 49).  

 

Det senaste decenniet har man även sett en ökande tendens att kvinnor över 40 år 

drabbas. Dessa kvinnor mår psykiskt dåligt och har ofta svåra sexuella och fysiska 
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övergrepp bakom sig vilket kan medföra att behandlingen blir mer problematisk 

jämfört med yngre som drabbas (Clinton och Norring 2009, 52-53).  

 

De första symtomen vid anorexia nervosa är viktnedgång och senare utebliven 

menstruation. Extremt mycket träning kan förekomma och vid måltider undviks 

intag av främst fett och kolhydrater. Denna sjukdom påverkar kroppen på många 

sätt. Endokrinologiskt återgår man till prepubertal fas. Låg ämnesomsättning för 

med sig lägre kroppstemperatur, lanugobehåring på kroppen, förstoppning med 

uppblåst mage, osteoporos, lågt blodtryck och bradykardi. Störningar i 

elektrolytbalansen kan leda till hypokalemi och hjärtrytmrubbningar. 

Förstämningssyndrom som dystymi och egentlig depression är vanliga vid anorexia 

nervosa. Bland andra psykiska symtom som är vanligt förekommande hör 

koncentrationssvårigheter, irritabilitet och social tillbakadragenhet (Wentz 2010, 

244-245). 

 

Tidiga orsaker till varför personer drabbas av anorexia kan vara faktorer som anses 

utlösa en extra sårbarhet och mottaglighet för sjukdomen. Uppväxtförhållanden och 

medial framställning av kroppsideal är exempel på sådana faktorer. Ett mer konkret 

exempel på ett eftersträvansvärt kroppsideal är hur veckotidningar ofta avbildar 

slanka kvinnokroppar och beskriver hur man snabbt går ner i vikt genom olika 

bantningskurer. Den utlösande faktorn för sjukdomen är bantning som leder till 

viktnedgång. Faktorer som gör att sjukdomen fortskrider är ofta psykologiska, 

biologiska och sociala. Detta leder till att det är svårt att bryta den onda cirkel som 

anorexia nervosa leder till (Clinton, Engström och Norring 2009 67-68).  

 

Prevention och behandling för anorexia nervosa som anses vara viktig är 

psykopedagogik. Denna behandlingsmetod innebär dels att informera patient och 

anhöriga, dels att eftersträva normal vikt och ett sunt förhållningssätt till mat och att 

normalt ätande uppnås. Prevention som även hör till den behandlingsmetoden är att 

informera allmänheten om anorexia nervosa och dess komplexitet. God kunskap om 
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sjukdomen och terapeutisk kompetens krävs för att kunna bemöta patienten med 

respekt och inleda ett gott samarbete (Nevonen 2009, 129).  

 

Vård 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje individ ha rätt till god vård. Det innebär 

bland annat att vården ska vara säker och trygg, ha bra hygienisk standard och att 

vårdpersonal ska visa respekt till patienternas självbestämmande och integritet. 

Målet är att varje individ ska behandlas med lika värde (SFS 1982:763, 2).  

 

Vård bedrivs av olika yrkesgrupper inom landsting och kommun. Landstinget 

ansvarar för akut hälso- och sjukvård. Här arbetar mest legitimerad personal som 

sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Till landstinget hör även 

sluten vård, vilket innebär den vård patienten får på en vårdenhet. Inom landstinget 

är patient ett vanligt begrepp som vanligen används i samband med att diagnos ställs 

eller att vård bedrivs. Kommunen ansvarar för mer långsiktig och hemlik vård som 

till exempel äldrevård (Dunér och Blomgvist 2009, 182-185).  

 

Anorexia kan behandlas på olika vårdnivåer beroende på vilket stadium i sjukdomen 

personen befinner sig i. Det finns speciella enheter som vårdar personer med 

ätstörningar. Dessa är öppenvård, dagvård eller slutenvård. Indikation för inläggning 

är om den anorexidrabbade har ett BMI under 13,5 och att hjärtfrekvensen är under 

40 slag per minut. Vårdpersonal ska se till att patienten får i sig mat, eventuellt 

behöva sätta sond och samtidigt uppmuntra patienten till att klara sig själv. 

Konflikter kan lätt uppstå mellan vårdpersonal och patient när vårdpersonal upplever 

att de kan bli manipulerade och när de flickor och kvinnor som drabbats av anorexia 

nervosa saknar sjukdomsinsikt (Wentz 2010, 249-250). 
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Upplevelse i samband med vård 

Som patient i sjukvården blir personer behandlad av vårdpersonal vilket gör att en 

relation mellan patient och vårdare skapas. Denna vårdrelation kan leda till en 

positiv upplevelse där patienten känner empati och engagemang från vårdpersonal. 

Artar sig relationen däremot så att patienten upplever avsaknad av empati och 

engagemang kan det medföra ett negativt lidande för patienten. Personalen kan 

ursäkta dåligt bemötande med att det till stor del beror på tidsbrist, stress och 

underbemanning. Vårdpersonalen har sällan vetskap om patientens behov av tröst 

och bekräftelse. Som patient befinner sig personen i utsatt läge och får denne inte den 

vård som önskas, som till exempel information och tillgänglighet, upplever patienten 

lätt rädsla och kan ha svårt att komma till ro. Patienten kan då känna att ingen bryr 

sig i denna vårdrelation (Snellman 2009, 378-381). En känsla av delaktighet är något 

som många patienter anser viktiga inom vården. Då uppmärksammas patientens 

behov och resurser och patienten känner sig sedd. För många patienter är det jobbigt 

att vara beroende av hjälp och detta kan underlättas genom att vårdpersonalen visar 

omsorg och engagemang (Edvardsson och Wijk 2009, 196). 

 

Det finns även maktdimensioner i omvårdnadsrelationen. Patienten befinner sig till 

exempel på vårdarens arbetsplats och har oftast en lägre grad av auktoritet. 

Vårdarens maktposition kan användas för att hjälpa patienten, men det förutsätter 

att patienten känner tilltro till vårdaren. Om patienten känner misstro kan det leda 

till upplevelser av dålig vård (Lindahl, Skyman och Fryklund 2009, 650-651). En 

australiensisk studie visar att flickor diagnostiserade med anorexia nervosa upplevde 

relationer till läkare och vårdpersonal utifrån maktperspektiv. Resultatet visar att det 

förekom en maktrelation mellan vårdpersonal och patient som kunde leda till en ”vi 

mot dem”-mentalitet (Boughtwood och Halse 2009).   

 

Bemötande 

Bemötande i vården spelar en central roll för hur relationen mellan patient och 

vårdpersonal kommer att utvecklas. Att vårdpersonal har ett personcentrerat 

förhållningssätt gentemot patienten är viktigt för god vård. Detta förhållningssätt 
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innebär att det är personen bakom sjukdomen, inte endast en patient med en 

sjukdom som ska synliggöras. För att det ska vara möjligt finns det några viktiga 

faktorer som vårdpersonal bör ta hänsyn till. Det kan till exempel handla om att 

lyssna på och göra patienten delaktig i behandlingen, förmedla information samt visa 

respekt för dennes integritet (Eldh 2009, 57).  

 

Karpowicz, Skärsäter och Nevonen (2009) visar att vårdpersonalens bemötande 

gentemot anorexiadrabbade patienter har betydelse för deras tillfrisknande. Deras 

kvalitativa studie gjord i Göteborg visar att personalens bemötande var av stor vikt 

när det gällde självkänslan hos patienterna. Ett empatiskt och ödmjukt bemötande 

från personalen kunde vara avgörande för att patienterna skulle känna sig trygga och 

höja självkänslan och därav öka utsikterna att lyckas med ett tillfrisknande.   

 

Silber, Collins Lyster-Mensh och DuVal (2011) konstaterar i sin artikel att när flickor 

lider av malnutrition och låg vikt till följd av t.ex. cancer, HIV/aids eller annan 

sjukdom, bemöts de med ett stort engagemang av vårdpersonalen. De beskriver att 

bemötandet gentemot flickor med anorexia nervosa skiljer sig avsevärt mot 

ovanskrivna sjukdomar. Patienten och dennes familj möts med mindre öppenhet och 

hjälpsamhet än om patienten skulle varit drabbad av till exempel cancer. Det finns 

fortfarande fördomar mot sjukdomen anorexia nervosa som påverkar hur vården 

utförs.  

 

Problemformulering 

Brist på kunskap och omedvetna fördomar om anorexia nervosa hos vårdpersonal 

kan ligga till grund för bristande bemötande i omvårdnadsrelationer. Det kan 

medföra ökad risk för försenat tillfrisknande och förlängd behandling. En djupare 

förståelse för hur det är att leva med sjukdomen anorexia nervosa och de drabbade 

flickorna och kvinnornas upplevelser i samband med vård, samt olika komplexa 

orsaker som den kan bero på, leder till ökad kunskap kring sjukdomen. Detta leder 
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till ökad förståelse för hur det är att leva med anorexia nervosa och ökad förståelse 

kan på så sätt leda till bättre bemötande och vård.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa anorexidrabbade flickors och kvinnors upplevelser i 

samband med vård. 

 

Metod 

Sökmetoder 

Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed, Academic Search Elite, och 

PsycInfo. Sökord som använts vid sökningarna var anorexia nervosa, adolescent, 

female, health care, experience och treatment. Översikt för sökord samt träffar och 

urval finns i tabell 1 (bilaga 1).    

 

Urval 

I denna litteraturstudie har publicerade, kvalitativa vetenskapliga studier använts. 

Inklusionskriterium vid urvalet av artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt 

granskade -”peer reviewed”, engelskspråkiga samt publicerade år 2002-2012. Vidare 

valdes artiklar som omfattade studier gjorda på flickor och kvinnor med åldrarna 12 – 

46 år, artiklar som omfattade barn och äldre exkluderades. Sökningarna genererade 

totalt 138 artiklar som hittades utifrån relevanta sökord. Till urval två exkluderades 

117 artiklar utifrån titel. De återstående 21 artiklars abstrakt lästes. Efter genomlästa 

abstrakt kunde 13 artiklar exkluderas på grund av att de inte motsvarade 

litteraturstudiens syfte. De återstående åtta artiklarna granskades med hjälp av en 

checklista för kvalitativa artiklar utarbetad av Forsberg och Wengström (2013, 206-

209). Urval tre resulterade i att dessa åtta artiklar valdes till studiens resultat. 

Sammanställning av de kvalitativa studierna som ingår i litteraturstudiens resultat 

finns i tabell 2 (bilaga 2). 
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Analys 

I denna litteraturstudie har publicerade vetenskapliga studier analyserats. Friberg 

(2012, 127) beskriver ett tankesätt som är användbart vid analys av kvalitativa 

studier. Genom att uppnå förståelse för artiklarnas resultat som helhet kan delar som 

svarar mot litteraturstudiens syfte plockas ut och bilda en ny helhet i form av teman 

och subteman.  

 

Under analysens gång lästes artiklarna först igenom upprepade gånger för att en 

djupare förståelse av helheten skulle uppnås. För att minska risken att påverka 

varandra och därigenom eventuellt misstolka studiernas resultat granskades de av 

författarna till en början på var sitt håll. Ur studiernas resultat plockades delar som 

svarade mot litteraturstudiens syfte ut. Därefter fortsatte analysarbetet tillsammans 

av båda författarna. De delar som valts ut jämfördes för att säkerställa att likvärdiga 

tolkningar av resultaten gjorts. De resultat som inte tolkats lika analyserades än en 

gång för att konsensus skulle uppnås. Efter en sammanställning av resultaten kunde 

nya teman med underliggande subteman skapas för att bilda en ny helhet till 

litteraturstudiens resultat. Översikt av teman och subteman har sammanställts i en 

tabell (tabell 3).     

 

Forskningsetisk reflektion 

Vid en systematisk litteraturstudie bör ett flertal etiska principer övervägas. Bland 

annat bör de vetenskapliga studier som litteraturstudien omfattar vara etiskt 

godkända av en etikkommitté (Forsberg och Wengström 2013, 69-70). Vidare ska 

artiklarna vara förgranskade, peer-rewieved, innan de publicerats. Artiklarna i denna 

litteraturstudie är alla förgranskade, dock saknar en av artiklarna godkännande från 

etikkommitté.   
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Resultat 

De artiklar som litteraturstudiens resultat baserar sig på granskades och 

analyserades. Ur denna granskning kunde flera återkommande aspekter plockas ut 

vilka sedan sammanfördes till teman. De understöddes i sin tur av data som 

inordnades i subteman.  

 

Tabell 3. Översikt för teman och subteman.     

Teman Positiva upplevelser i  

samband med vård. 

Negativa upplevelser i samband 

med vård. 

Subteman Att bli bemött som  

en individ. 

Att bli bemött som en 

anorektiker. 

Vårdpersonalens engagemang. 

 

Behandlingen fokuserar på 

viktuppgång i stället för de 

psykiska problemen. 

Känslor av skam och  

osäkerhet. 

 

 

Positiva upplevelser i samband med vård 

Att bli bemött som en individ 

Colton och Pistrang (2004) belyser i sin studie att bli bemött som en individ har 

betydelse för patienternas långsiktiga tillfrisknande och psykiska välmående. Nitton 

deltagande flickor beskrev det som viktigt att vårdpersonalen ska se patienterna som 

unika individer med olika behov. Genom att ses som en individ upplevde patienterna 

att vårdpersonalen såg människan bakom anorexian. Även Offord, Turner och 

Cooper (2006) såg i sin studie av sju unga kvinnor att det patienterna upplevde som 

viktigast i behandlingen var att de bemöttes som unika individer som var i nöd av att 

få relevant hjälp och stöd. Patienterna upplevde att de själva blev mer mottagliga för 
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hjälp och behandling när de fick ett adekvat bemötande där de inte behövde vara 

rädda för fientlighet och misstänksamhet.  

 

Van Ommen et al. (2009) visar att patienter upplevde bemötandet från vårdpersonal 

som positivt trots att de fråntogs möjligheten att själva bestämma över kost och 

träning. Tack vare vårdpersonalens stödjande, empatiska och hjälpsamma 

bemötande upplevdes behandlingstiden på vårdenheten som positiv. Detta trots att 

patienterna var konstant bevakade och vårdpersonalen kontrollerade de mesta kring 

dem. Behandlingen bestod av tre olika faser där patienterna först fråntogs all rätt att 

själv bestämma över kost och träning. Allt eftersom patienterna succesivt gjorde 

framsteg i sitt tillfrisknande individanpassades behandlingen. Genom individuell 

handledning från vårdpersonal kring kost och träning fick de ta alltmer eget ansvar. 

När patienterna till slut kunde hantera sin kost och träning fick de åka hem på 

permission för att succesivt vänja sig vid livet utanför avdelningen. Tack vare den 

individanpassade behandlingen upplevde patienterna att de blev sedda som unika 

personer och att det fanns en människa bakom deras ätstörning.       

 

Vårdpersonalens engagemang 

Wright och Hacking (2012) har undersökt anorexiadrabbade kvinnors upplevelser 

om betydelsen av en väl fungerande relation till vårdgivarna. I studien framkommer 

att en genuin och fördomsfri relation från både patienters och vårdpersonalens sida 

är viktig för att uppnå en god relation med målet att nå patienternas tillfrisknande. 

En patient uppgav att det var tack vare personalens engagemang, äkthet och välvilja 

som många upplevde att de kunde vara ärliga i den miljön de befann sig. Personalen 

var inte bara ute efter att ”mata dem”, de tvingade inte patienterna till någonting men 

de fanns där för dem hela tiden. Personalen dömde och konfronterade inte 

patienterna, utan de brydde sig och hade ett genuint intresse i att få dem friska. Detta 

i sin tur medförde att patienterna kände trygghet till vårdpersonalen. En annan 

patient beskriver vårdpersonalen som ”en skyddande ängel på sin axel”. Hon 

upplevde att vad som än hände så fanns vårdpersonalen alltid där. Denna trygghet i 

relationen medförde att hon inte kände sig ensam, utan att de stred tillsammans för 
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att uppnå hälsa. Colton och Pistrang (2004) betonar att patienter upplevde det som 

positivt och hjälpande när de kunde vända sig till personalen när som helst och att 

personalen tog sig tid att lyssna till dem när de kände sig nedstämda. Att de kunde 

vända sig till och prata med personalen upplevdes som hjälpande då terapitiden 

patienterna erbjöds inte alltid var tillräcklig. 

 

Federici och Kaplan (2008) beskriver i sin studie med 15 deltagande, två 

patientgrupper med olika utgång efter behandling, en grupp som återhämtat sig från 

sjukdomen och en grupp som fått återfall. De som återhämtat sig ansåg att 

vårdpersonalens engagemang var en viktig utgångspunkt för tillfrisknandet. De 

upplevde att det var tack vare det strukturerade arbetssättet på vårdavdelningen och 

det engagemang vårdpersonalen visade genom att förmedla trygghet och stödjande 

samtal som gjorde att de återhämtade sig. Patienterna i den återhämtade gruppen 

ansåg också det som viktigt att personalen var noga och engagerade sig i dem även 

efter tiden på vårdavdelningen. De upplevde att det bidrog till en lättare övergång till 

livet utanför avdelningen efter avslutad behandling. 

 

Negativa upplevelser i samband med vård 

Att bli bemött som en anorektiker 

Colton och Pistrang (2004) belyser förutom effekterna av positivt bemötande även 

hur patienterna upplevde när de blev bemött mer negativt, när de endast sågs som en 

anorektiker. Många av de deltagande patienterna i studien upplevde bemötandet från 

vårdpersonal som att de ansågs vara ”en till anorektiker som kom rullandes på ett 

transportband till avdelningen”. Patienterna uppgav att allt vårdpersonalen såg hos 

dem var anorektiskt och därför var de inget att lita på. På detta sätt togs ingen hänsyn 

till unika behoven hos varje individ.    

 

Liknande resultat uppvisades i Offord, Turner och Coopers (2006) studie. Många av 

de deltagande patienterna upplevde att personalen på vårdenheten bemötte dem med 

försvagande och nedlåtande antaganden om hur unga anorektiker är och att de alltid 
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beter sig på ett irrationellt sätt. Detta synsätt gjorde att många av patienterna 

upplevde att all hjälp och terapi som de fick var standardiserad utefter vad alla 

anorektiker behöver och att deras behov av individuell hjälp och stöd försummades. 

 

Behandlingen fokuserar på viktuppgång i stället för de psykiska 

problemen 

Flera studier (William och Reid 2010; Colton och Pistrang 2004; Offord, Turner och 

Cooper 2006; Federici och Kaplan 2007) belyser att patienter upplever att primärt 

fokus kring behandlingen var att gå upp i vikt. De upplevde att de bakomliggande 

orsakerna till varför sjukdomen brutit ut inte togs i beaktande, utan kärnan i 

behandlingen var att ”göda upp” dem. De ansåg att även om det var viktigt att ändra 

deras beteende kring matvanor, var det ännu viktigare att gå till botten med de 

faktorer som låg till grund för sjukdomen. Många upplevde att det var psykiska 

problem som från början orsakat ätstörningen och därför viktigt att bearbeta den 

psykiska problematiken för ett långsiktigt tillfrisknande. William och Reid (2010) 

beskriver hur en patient inte ens ansåg att det var någon idé att få behandling, då 

vårdpersonalen ändå inte gick på djupet med problemen. Vidare uppgav en annan 

deltagare att när hon till slut sökte hjälp för sin ätstörning, ansågs hon vara frisk och 

blev utskriven, detta baserat endast på viktuppgång. Dock var hon vid utskrivning 

fortfarande lika trasig på insidan som tidigare.  

 

Fredrici och Kaplan (2008) redovisar hur de deltagande patienterna upplevde att 

brist på terapeutisk behandling ledde till att de inte förbereddes tillräckligt mycket 

för livet efter behandlingen. De upplevde att även om terapi för de psykiska besvären 

erbjöds så var den inte på nog djup nivå, att vårdpersonal inte involverade sig 

tillräckligt för att kunna förstå och stötta dem. Med de kvarstående psykiska besvären 

kände patienterna oro inför hur de skulle klara av att ändra sitt beteendemönster 

kring maten och hantera den depression och ensamhet som de upplevde. På grund av 

avsaknad av tillräcklig terapi kvarstod patienternas anorektiska tankar. Även om 

vikten var återställd och kroppen såg normal ut, kände de sig fortfarande som 

anorektiker. Andra i deras omgivning såg dem som friska, medan de själva 
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fortfarande kände sig sjuka. För att hantera dessa känslor började en del deltagare 

med självdestruktivt beteende, som att skada sig själv.  

 

Känslor av skam och osäkerhet 

I en norsk studie belyser Skårderud (2007) att anorexiadrabbade patienter ofta hade 

skamkänslor. Skam berodde hos många av deltagarna på bristande självkänsla. De 

ställde höga krav på sig och hade svårt att placera sig i olika sociala fack. En av 

deltagarna uttryckte känslan av skam för att bli stämplad som psykiskt sjuk och 

upplevde det som väldigt skamligt att behöva gå i terapi för detta. Därför tyckte hon 

att det var väldigt tacksamt att det fanns en enskild ingång till psykiatrisk vård, vilket 

gjorde att hon inte behövde visa sig bland andra människor när hon hade tid för 

terapisamtal. Att någon utanför skulle få syn på henne och gruppera henne med 

andra psykiskt sjuka såg hon som bortom sin värdighet.  

 

En annan känsla som anorexiadrabbade patienter upplevde i samband med vård var 

känslan av osäkerhet. En studie (Sternheim et al 2011) som omfattade nio kvinnliga 

patienter visade att de upplevde osäkerhet på grund av att de var rädda för att bli 

dömda av andra. Dock berodde inte rädslan att bli dömd av andra alltid på att de på 

faktiskt blev dömda, det kunde även vara att de dömde sig själv hårt. Några av 

deltagarna hade insikt i hur deras egen emotionella skörbarhet och låga självkänsla 

kunde leda till att de trodde att de blev dömda av andra. En annan aspekt på 

osäkerhet visade sig i känslan och upplevelsen av att förlora kontrollen, framför allt 

kring maten. En patient beskrev det som att hon ville äta för att få fara hem, men 

ändå ville hon inte äta på grund av de negativa känslor som uppkommer vid måltider.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa anorexiadrabbade flickors och kvinnors upplevelser i 

samband med vård. Innan litteratursökningen började fanns förförståelse hos 
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författarna att många anorexiadrabbade blir sedda som bara anorektiker och att 

individen som en unik person inte tas hänsyn till inom vården. Genom analys av 

studier gjorda inom området har flera av dessa misstankar bekräftats. 

Litteraturstudiens resultat visade att patienter är missnöjda då deras sjukdom ofta 

generaliseras med andra anorexiadrabbade, de bemöts inte som unika individer. 

Detta bidrog till att behandlingen ofta fokuserade främst på viktuppgång medan de 

psykiska problemen kvarstod. Analysen lyfter även fram positiva upplevelser och 

deras effekter på återhämtningen. Att bli bemött som en unik individ där 

vårdpersonal tog sig tid för patienterna ledde till att de kände sig respekterade, trygga 

och ökade motivationen för tillfrisknande. 

 

Litteraturstudiens resultat belyser faktorer som trygghet, tillit, ärlighet och 

engagemang som viktiga i omvårdnadsarbetet för patienternas motivation till 

återhämtning. Patienter såg det som betydelsefullt att vårdpersonalen tog sig tid och 

lyssnade till dem när det behövdes, vilket bidrog till att de kände trygghet och tillit till 

vårdpersonalen. Detta styrks även av Marchant och Payne (2002) som redogör för 

betydelsen av att ha en väl fungerande vårdrelation mellan patient och vårdgivare. De 

belyser vikten av ärlighet, tillit och förståelse för att uppnå en relation som bygger på 

respekt. Det framkom även att det har betydelse för relationen om vårdpersonalen 

har egen erfarenhet av anorexia nervosa, antingen genom att själva haft sjukdomen 

eller har en djupare kompetens och förståelse i ämnet. Patienter upplevde att 

vårdpersonal med denna kompetens var bättre på att lyssna och stötta när det 

behövdes. Denhov (2007, 28-29) beskriver vårdpersonalens engagemang som viktigt 

vid bemötande av psykiskt sjuka patienter. Genom engagemang finns ett genuint 

intresse att genom små gester bidra till att patienterna känner trygghet och tillit till 

sina vårdgivare. Borg (2002, 41) beskriver respekt, tillit och inlevelse i det goda mötet 

mellan patient och vårdgivare som en viktig förutsättning för psykiatrisk behandling. 

Genom detta arbetssätt sätts individen i fokus. Dock medför den allt mer 

effektiviserade vården med ökande krav på diagnos och behandlingsprogram att det 

blir mindre fokus på individen och chanserna till att skapa en god vårdrelation 

minskar. 
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Vårdgivarens människosyn har visat sig ha betydelse för relationen till patienten och 

dennes tillfrisknande. Denhov (2007) redogör att många patienter inom den 

psykiatriska vården upplever skam inför att behöva psykiatrisk hjälp. Det är ofta 

sammankopplat till dåligt självförtroende och negativ självbild. Patienter upplevde 

det hjälpande att bli sedd som en unik individ, som en vanlig människa. Detta 

verkade skamreducerande och förbättrade deras självbild när de insåg att vem som 

helst kan insjukna, vilket bidrog till att de blev mer mottagliga för hjälp. Att bli sedd 

som en patient i mängden utifrån ett standarförförfarande med likartade symtom 

upplevdes som icke hjälpande (Denhov 2007, 30-31). 

 

Ross och Greens (2011) kvalitativa studie av anorexiadrabbade kvinnors upplevelser i 

samband med vård stödjer litteraturstudiens resultat angående att behandlingen bör 

fokusera på mer än bara viktuppgång. De deltagande kvinnorna framhåller det viktigt 

att viktuppgång uppnås men ansåg att det krävs mer än det för att bli frisk från 

sjukdomen. Att utskrivning sker när önskad viktuppgång uppnåtts, medan de 

psykiska problemen kvarstår visade sig leda till rädsla och osäkerhet inför hur de ska 

hantera sin ätstörning i fortsättningen.  

 

Denna litteraturgranskning visade att patientens upplevelse av bemötandet från 

vårdpersonal har stor betydelse för vårdförloppet. Upplevelsen av att som patient 

bemötas som en unik individ med specifika behov anser författarna har stor betydelse 

för hur patienter upplever vården kring deras sjukdom. Varje patient har sin egen 

”ryggsäck” med upplevelser och erfarenheter och det är viktigt att dessa tas i 

beaktande i mötet mellan patient och vårdpersonal. Att vårdpersonal ser personen 

bakom sjukdomen bör bidra till att patienten bli mer mottaglig av behandling. De 

grundläggande bakomliggande problemen synliggörs i stället för att patienten bara 

känner sig som en i mängden, bara som en annan anorektiker. Det är av betydelse 

hur patienter upplever engagemanget från vårdpersonal. Bemöts de med respekt och 

ärlighet växer en starkare vårdrelation mellan dessa parter vilket bidrar till att 

patienter känner sig trygga och blir motiverade till att bli friska.  
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Författarna anser att vårdpersonalens bemötande har betydelse för hur patienten kan 

uppleva skam inför att söka psykiatrisk vård, samt hur det påverkar vården kring 

dem.  Ett värdigt bemötande från vårdpersonal där patienten får känna sig som en 

fullgod människa och upplysta om att vem som helst kan drabbas av en psykisk 

sjukdom, minskar känslan av skam och förbättrar självkänslan. Ett värdigt 

bemötande där vårdpersonal har en empatisk inställning till patienten och dennes 

sjukdom kan stärka patientens självkänsla och minska känslan av osäkerhet. Med 

hjälp av vårdpersonalens stöd kan patienten stärka sin självkänsla och lära sig 

hantera olika situationer i livet. Det kan till exempel handla om att de kommer att 

hamna i situationer där de upplever att de blir dömda av andra. Genom hjälp, stöd 

och bearbetning av sådana situationer kan de lära sig att hantera känslor som skam 

och osäkerhet.  

 

Litteraturstudiens resultat belyser hur de kvarstående psykiska problemen kan bidra 

till osäkerhet och rädsla inför återhämtning och tillfrisknande. Att viktuppgång 

uppnås är livsviktigt för patientens överlevnad. Dock är det minst lika viktigt att 

patienten får hjälp att bearbeta de psykiska problemen för att undvika återfall efter 

tillfrisknande. Individanpassad terapi och omvårdnad utifrån den enskildes behov 

har stor betydelse för hur patienten tar till sig behandlingen och åter bygger upp sig 

själv. En god relation till vårdgivarna, som bygger på ömsesidig respekt och där 

patienten känner sig trygg, kan bidra till att minska känslan av osäkerhet och rädsla 

hos patienten. Enligt vår mening kan vårdpersonal med ett empatiskt bemötande och 

genuint intresse i att stödja patienten genom behandlingen förbereda och stärka 

denne inför nya utmaningar som patienten kommer att möta efter avslutad 

behandling.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens resultat baseras på kvalitativ forskning inom ämnet. Genom att 

analysera vetenskapliga studier som bygger på en kvalitativ ansats kan förståelse för 

patienters upplevelser i samband med vård uppnås. Fördelen med en kvalitativ 

litteraturstudie är att forskningen baserar sig på människors levda erfarenheter och 
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upplevelser. Genom att få ta del dels av intervjuer, dels av patienters berättelser och 

citat uppnås en djupare förståelse hos läsaren (Forsberg och Wengström 2013, 158-

159).  

 

Artiklarna granskades av författarna till en början var för sig, detta på grund av att 

påverkan från varandra på så sätt skulle undvikas när det gäller litteraturstudiens 

resultat. Efter enskild granskning analyserades de resultat och teman som 

framkommit och artiklarnas innehåll diskuterades tillsammans av författarna. Det 

som inte uppfattades som lika granskades igen för att uppfatta artiklarna korrekt. 

Dock kan misstolkningar ha inträffat, trots noggrann inläsning, då de valda artiklarna 

var skrivna på engelska.   

 

En nackdel med detta sätt att granska kvalitativa studier kan vara författarnas 

förutfattade meningar inom ämnet. Då misstankar om negativa upplevelser förekom 

tolkades artiklarna till en början främst utifrån en negativ aspekt. Desto fler gånger 

resultaten granskades fick författarna upp ögonen att det faktiskt framkom även 

positiva upplevelser hos anorexiadrabbade patienter i samband med vård, vilka 

redovisas i litteraturstudiens resultat. Dessa reflektioner kan ses som att 

litteraturstudiens resultat är genomarbetat och trovärdigt. En styrka är att författarna 

validerade varandras översättningar och tolkningar samt att konsensusdiskussioner 

föregick beslut om i vilka subteman datan skulle inordnas. 

 

I litteraturstudiens resultat finns två undantag i inklusionskriterierna, dessa gällande 

kön på deltagarna i studier samt etiska godkännanden. Trots att sökningen 

begränsades till enbart kvinnor fann författarna en relevant studie som innefattade 13 

kvinnor och en man. Det bör påpekas att ur den studien har enbart kvinnornas 

upplevelser tagits med i resultatet. 

 

Forsberg och Wengström (2013, 70) beskriver vikten av att till en litteraturstudie 

välja studier där etikkommittéer gett sitt tillstånd, men att detta inte är något som 
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måste finnas. Dock måste det i studien finnas noggranna etiska överväganden. 

Författarna sökte efter enbart etiskt godkända artiklar. Litteraturstudiens resultat 

baseras på åtta vetenskapliga artiklar. Av dessa åtta artiklar har sju blivit godkända 

av etikkommitté. Trots att det inte går att tyda om den åttonde artikeln är etiskt 

granskad valde författarna att ta med den i litteraturstudiens resultat. Detta beslut 

grundas på om artikelns innehåll anses vara i hög grad relevant, dess använda metod 

samt att författarna till artikeln för en etisk reflektion genom sin studie. Artikeln är 

även publicerad i en vetenskaplig tidsskrift vilket styrker författarnas beslut till 

inklusion i analysen. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Wentz (2010, 251-252) beskriver att endast hälften av de anorexiadrabbade som får 

vård tillfrisknar från sjukdomen. Var femte patient utvecklar kronisk anorexia. 

Frågor har väckts hos författarna utifrån denna information samt litteraturstudiens 

resultat. Mer forskning behövs om patienter med anorexia nervosa och de som vårdar 

denna patientgrupp. Det behövs fördjupad kunskap hos vårdpersonal angående 

omvårdnaden av dessa patienter så att vårdpersonalen i högre utsträckning kan 

påverka återhämtning från sjukdomen, och hjälpa dessa patienter att även på längre 

sikt förbli friska.  

 

Genom en djupare insikt i sjukdomens komplexitet och hur patienterna upplever 

vården kan sjuksköterskan och annan vårdpersonal fördjupa sin kunskap. Denna 

kunskap kan i sin tur leda till öppnare, tryggare och kunnigare personal och 

patienterna kan känna trygghet tillsammans med sina vårdare och på så sätt ökar 

möjligheterna till ett snabbare och långvarigare tillfrisknande.  

 

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar att patienternas upplevelser av den vård de får har 

betydelse för deras återhämtning från sjukdomen. De patienter som blivit sedda som 

egna individer med specifika erfarenheter och behov, har haft större motivering till 
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att bli friska. Resultatet visar även tydligt att de som endast blivit bemött som en 

anorektiker upplevde mer negativa känslor vilket inte var gynnande för 

återhämtningen. Dessa negativa känslor väckte osäkerhet, rädsla och skam vilket i 

många fall ledde till att patienternas motivation till återhämtning saknades. Därför är 

det betydelsefullt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har ett personcentrerat 

förhållningssätt genom att se personen bakom patienten och dennes olika känslor 

och behov.  
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Tabell 1. Artikelsökning samt urval             Bilaga 1 

Datum Databas Sökord Begränsningar Urval 1* Urval 2** Urval 3*** 

13-04-12 PubMed Anorexia 

nervosa, 

female, 

treatment, 

experience, 

health care  

Peer-reviewed, 

female, english, 

date: jan-02- dec-

12 

27 4 3 

13-04-12 Cinahl Anorexia 

nervosa, 

female, 

experience, 

treatment 

Peer-reviewed, 

female, english, 

date: jan-02- dec-

12 

41 9 3 

13-04-12 Psycinfo Anorexia 

nervosa, 

female, 

experience, 

treatment 

Peer-reviewed, 

female, english, 

date: jan-02- dec-

12 

24 3 1 

13-04-12 Academic 

Search 

Elite 

Anorexia 

nervosa, 

female, 

patient, 

experience 

Peer-reviewed, 

female, english, 

date: jan-02- dec-

12 

32 21 1 

Totalt    138 21 8 

 

* Antal träffar 

** Antal lästa Abstrakt 

*** Antal artiklar som inkluderats i litteraturstudien 



  

 

Tabell 2. Artiklar som analyserats samt kvalitetsbedömning                    Bilaga 2 

Författare. Titel. År. 

Tidskrift. Land. 

Syfte. Metod. Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

Resultat. Kvalitet. 

Williams, Sarah. & Reid, 

Marie. Understanding 

the experience of 

ambivalence in anorexia 

nervosa: the 

maintainer´s 

perspective. (2010). 

Psychology and Health. 

Storbritannien.  

Att undersöka 

upplevelsen och 

förståelsen hos dem som 

önskar att fortsätta sin 

anorexia och hur dessa 

förståelser påverkar 

behandlingens effekt. 

Semistrukturerade 

onlineintervjuer som 

mailades in. 

Intervjuerna 

analyserades med 

tolkande 

fenomenologisk analys. 

13 kvinnor och 1 man.  

 

 

Ja 

Patienter kände 

osäkerhet inför 

tillfrisknande. En del 

upplevde även att det 

fanns förhinder för 

deras tillfrisknande, 

som t. ex avsaknad av 

terapi.  

Medel. 

Colton, Anna. & Pistrang, 

Nancy. Adolescent´s 

Experience of Inpatient 

Treatment for Anorexia 

Nervosa. (2004). 

European Eating 

Disorders Review. 

Storbritannien. 

Att få en beskrivning av 

hur tonåringar upplever 

behandling på en 

slutenvårdsavdelning för 

personer med 

ätstörningar. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserades med 

tolkande 

fenomenologisk analys. 

19 kvinnor. 

 

 

Ja 

Patienter upplevde 

behandlingen både 

positiv och negativ. 

Mest dominerades 

känslorna av konflikter 

gentemot behandling. 

Hög 

 

 

 



  

 

Tabell 2. Artiklar som analyserats samt kvalitetsbedömning                    Bilaga 2 

Författare. Titel. År. 

Tidskrift. Land. 

Syfte. Metod. Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

Resultat. Kvalitet. 

Offord, Abaigh., Turner, 

Hannah. & Cooper, 

Myra. Adolescent 

Inpatien Treatment for 

Anorexia Nervosa: A 

Qualitative Study 

Exploring Young 

Adult´s Retrospective 

Views of Treatment 

and Discharge. (2006). 

European Eating 

Disorders Review. 

Storbritannien. 

 

Att undersöka 

ungdomars syn på 

behandling för anorexia 

nervosa på 

slutenvårdsavdelning, 

samt deras upplevelser 

kring kontroll, 

självkänsla och att 

återgå tillbaka till 

samhället. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades genom 

tolkande 

fenomenologisk analys. 

7 kvinnor. 

 

 

Ja 

Patienter kände saknad 

efter ”normala” sociala 

aktiviteter och sociala 

nätverk. De upplevde 

även att för lite tid gavs 

till terapi, mesta av 

behandlingen 

fokuserade på 

viktuppgång. 

Hög. 

 

 

 

 



  

 

Tabell 2. Artiklar som analyserats samt kvalitetsbedömning                    Bilaga 2 

Författare. Titel. År. 

Tidskrift. Land. 

Syfte. Metod. Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

Resultat. Kvalitet. 

Fedrici, Anita. & 

Kaplan, Allan S. The 

Patient´s Account of 

Relapse and Recovery 

in Anorexia Nervosa: A 

Qualitative Study. 

(2008). European 

Eating Disorders 

Review. Canada. 

Att undersöka 

anorexiadrabbade 

kvinnors upplevelser 

kring återfall och 

återhämtning från 

sjukdomen, samt vilka 

faktorer som påverkade 

dessa utfall. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserats med hjälp 

av fenomenologisk stil. 

15 kvinnor. 

 

 

Ja. 

Patienter beskrev inre 

motivation och stöd 

från relationer som bra 

för återhämtningen. För 

lite terapi samt andras 

dömande åsikter ökade 

risken för återfall. 

Medel. 

Skårderud, Finn. 

Shame and Pride in 

Anorexia Nervosa: A 

Qualitative Descriptive 

Study. (2007). 

European Eating 

Disorders Review. 

Norge. 

Att definiera skam samt 

olika typer av skam och 

deras relation till 

symtom och betydelse 

för anorexia nervosa. 

Även att beskriva 

möjligheten att känna 

stolthet och dess 

kontrast till känslor. 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserats med hjälp 

av fenomenologisk 

analysmetod. 

13 kvinnor. 

 

 

Ja. 

Deltagarna beskrev 

skam som en anledning 

till att de blivit sjuka, 

samt som en 

konsekvens till följd av 

sjukdomen. 

Medel. 

 

 



  

 

Tabell 2. Artiklar som analyserats samt kvalitetsbedömning                    Bilaga 2 

Författare. Titel. År. 

Tidskrift. Land. 

Syfte.  Metod. Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

Resultat. Kvalitet. 

Wright, K. M. & 

Hacking, S. An angel on 

my shoulder: a study of 

relationships between 

women with anorexia 

and healthcare 

professionals. (2012). 

Psychiatric and Mental 

Health Nursing. 

Storbritannien. 

Att beskriva 

upplevelsen av 

terapeutisk relation 

mellan kvinnor med 

anorexia nervosa och 

deras vårdgivare. Även 

att upptäcka hur denna 

relation uppkommer. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

6 kvinnliga patienter 

samt 7 vårdgivare. 

 

 

Ja. 

I resultatet framkom 

ärlighet, trygghet, 

optimism, hopp, 

kartläggning av 

sjukdomen samt 

återhämtning mätt i 

kilon som viktiga 

faktorer för en bra 

relation mellan patient 

och vårdgivare. 

Hög. 

van Ommen, Joyce., et 

al. Effective nursing 

care of adolescents 

diagnosed with 

anorexia nervosa: the 

patient´s perspective. 

(2009). Journal of 

Clinical Nursing. 

Nederländerna. 

Att ur ett 

patientperspektiv 

utveckla en teoretisk 

modell som redogör 

effektiviteten av 

omvårdnad vid 

slutenvårsavdelning. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserats med 

Grounded Theory. 

14 kvinnor. 

 

 

Ja. 

Deltagarna angav att 

sjuksköterskors 

engagemang bidrog 

märkbart till deras 

återhämtning från 

anorexia nervosa.  

Hög. 

 



  

 

Tabell 2. Artiklar som analyserats samt kvalitetsbedömning                    Bilaga 2 

Författare. Titel. År. 

Tidskrift. Land. 

Syfte.  Metod. Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

Resultat. Kvalitet. 

Sternheim, Lot., 

Konstantellou, Helen 

Startup. & Schmidt, 

Ulrike. What Does 

Uncertainty Mean to  

Women with Anorexia 

Nervosa? An 

Interpretative 

Phenomenological 

Analysis. (2011). 

European Eating 

Disorders Review. 

Storbritannien. 

Att utforska osäkerhet 

hos patienter med 

anorexia nervosa. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades med 

tolkande 

fenomenologisk analys. 

9 kvinnor. 

 

 

Ja. 

Patienter upplevde 

osäkerheten som 

stressfull vilket väckte 

ett stort kontrollbehov 

hos dem. Osäkerheten 

bottnade ofta i negativa 

känslor att inte duga för 

sig själv och andra. 

Medel. 

 


