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Abstrakt 

Bakgrund: Trots att alla äter har samhället svårt att förstå tanken av oreglerat 

ätande. Ätstörningar är ett stort och växande problem runt om i världen, och med 

förändrade sociokulturella normer och ideal ställs orealistiska krav på många 

människor, i synnerhet unga kvinnor. Dessa förväntningar tvingar kvinnor att ta till 

extrema metoder för att gå ner i vikt, följt av en vardag som präglas av dåligt 

självförtroende och andra psykiska konsekvenser. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva kvinnors upplevelser av anorexia nervosa. Metod: Tio kvalitativa studier 

har kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts till litteraturstudiens resultat. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier och elva underkategorier. Resultatet 

visar att de bakomliggande orsakerna upplevs vara en kombination mellan låg 

självkänsla, lågt självförtroende och yttre förväntningar och påtryckningar. Anorexia 

nervosa upplevs som ett funktionellt verktyg, men övergår med tiden till en 

kontrollerande sjukdom som måste förgöras. Konklusion: Att leva med anorexia 

nervosa präglas av ambivalens och förvirring. Det är svårt att släppa taget om något 

som har blivit ens identitet. Litteraturstudiens resultat kan ge vårdpersonal ökad 

kunskap om hur det är att leva med anorexia nervosa och därmed få bättre 

förutsättningar för att ge stöd och god omvårdnad. 

Nyckelord: Anorexia nervosa, kvinnor, upplevelser. 



 

Abstract 

Background: Despite the fact that everyone eats, society has difficulties 

understanding the idea of unregulated eating. Eating disorders are a major and 

growing problem around the world, and with the changing socio-cultural norms and 

ideals are unrealistic demands set on many people, especially young women. These 

expectations are forcing women to adopt extreme methods to lose weight, followed by 

a day marked by low self-esteem and other psychological consequences. Objective: 

The aim of this study was to describe women's experiences of anorexia Nervosa. 

Method: Ten qualitative studies have been quality reviewed, analyzed and compiled 

to the literature study's results. Results: The results are presented in three 

categories and eleven subcategories. The result shows that the underlying causes are 

perceived to be a combination between, low self-esteem and external expectations 

and pressures. Anorexia nervosa is seen as a functional tool, but becomes over time a 

controlling disease that must be destroyed. Conclusion: Living with anorexia 

nervosa is characterized by ambivalence and confusion. It's hard to let go of 

something that has become one’s identity. The results of the literature study may give 

health professionals better understanding of what it is like to live with anorexia 

Nervosa and thus be better able to provide support and good nursing care. 

Keywords: Anorexia nervosa, women, experiences. 
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Bakgrund 

Trots att alla äter, har samhället svårt att förstå tanken av oreglerat ätande. Alla har 

någon gång ätit för mycket, hoppat över en eller flera måltider, eller sett tonårspojkar 

äta stora portioner mat i ett enda mål. Det är också många kvinnor som har ett pre-

menstruellt sug efter salta, söta eller andra typer av produkter. Dessa matvanor ses 

inte som problematiska. Mat är en förutsättning för liv. Den förser oss med 

nödvändiga komponenter med näring och energi för att vi ska kunna leva. Mat kan 

också få en annan betydelse och mening, bortsett från näring, och det kan skapa 

problem. Mat kan då användas för att tillfredsställa emotionella behov, minska stress 

och som belöning eller straff. De senaste femtio åren har förekomsten av 

diagnostiserade ätstörningar stadigt ökat. Dessa störningar kan uppkomma i alla 

åldrar. Kvinnor är överrepresenterade och det kan bero på biologiska, sociokulturella, 

eller psykodynamiska faktorer eller att kvinnor i större utsträckning söker 

professionell hjälp. Många har orealistiska föreställningar om sina kroppsideal och 

önskad kroppsvikt. Det är vanligt med känslor att vilja väga mindre och det kan leda 

till beteenden som sträcker sig från fasteperioder till stränga dieter och bantning 

(Stuart, 2013).  

 

Prevalens 

Det finns ett stort mörkertal av ätstörningar. Incidens/prevalens är troligen högre än 

vad som tidigare har trotts. I Sverige har ungefär tio procent av alla kvinnor i tonåren 

och yngre vuxen ålder ätstörningsproblematik. Dessa tio procent uppfyller inte 

kraven för de mest allvarliga ätstörningarna anorexia nervosa (AN) och bulimia 

nervosa (BN). Trots detta behövs behandling för att förhindra utveckling av dessa 

allvarliga ätstörningar. Studier visar att upp till 1 procent av kvinnor i tonåren och 

yngre vuxen ålder har AN (Wallin et al. 2015, 17-18). 

 

Incidens 

Under de senaste 40 åren har det skett en ökning av insjuknande i ätstörningar. Vad 

det beror på är okänt, antingen kan det bero på att befolkningen har ökat eller att det 
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är andra faktorer som spelar in. Fler och fler söker hjälp, vilket har medfört en ökad 

förekomst inom sjukvården. Av 100000 invånare insjuknar 4,7 till 7,7 personer varje 

år i AN. Bland kvinnorna i åldrarna 15 till 19 år, ligger incidensen på 109-

270/100000 invånare och år. Bland män är incidensen en tiondel av kvinnornas. 

Sannolikheten att någon gång drabbas av AN i Sverige är 1,2 procent för kvinnor och 

0,29 procent för män (Wallin et al. 2015, 18-19). Pike et al. (2014) beskriver 

utvecklingen av ätstörningar i världen och menar att i Västeuropa och Nordamerika 

verkar den totala förekomsten av AN vara relativt stabil under det senaste decenniet, 

medan det finns några indikationer på att BN kan vara minskande bland icke-Latino, 

kaukasiska kvinnor. Ätstörningar förefaller öka i de asiatiska och arabiska länderna 

på grund av ökande industrialisering, urbanisering och globalisering. Ätstörningar 

ökar även bland etniska minoritetsgrupper i Nordamerika. Bühren et al. (2014) 

skriver att den mest frekvent observerade samsjukligheten hos kvinnor med AN är 

affektiva sjukdomar och ångestsjukdomar, främst social fobi och tvångssyndrom. 

 

Könsskillnader 

Det är betydligt vanligare med ätstörningar hos kvinnor än hos män. När det gäller 

AN och BN så är det tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Det är inte lika 

vanligt att män söker hjälp. Av alla som söker hjälp är endast 5 procent män. Det är 

inte lika mycket forskat om män och ätstörningar, men symtomen är relativt lika. 

Varför det är så stor skillnad är oklart. I dagens samhälle finns förändrade normer på 

hur kvinnor ska se ut och vara. Det leder till missnöje med kroppen, sämre 

självkänsla och bantning. Detta kan vara en utlösande risk för ätstörning (Wallin et 

al. 2015, 17-22). I en studie från Sverige presenteras att det inte finns någon speciell 

könsskillnad gällande ålder vid insjuknande eller varaktighet av ätstörning. Den visar 

även att BN och ‘Eating Disorder Not Otherwise Specified’ (EDNOS) är väldigt 

sällsynt bland män. BN är också lågt förekommande bland kvinnor. I studien var 

ungefär tre procent diagnosticerade med BN. Tio procent av männen kunde 

diagnosticeras med AN medan ungefär 15 procent av de 606 kvinnorna kunde 

diagnosticeras med AN. Åttiotvå procent av kvinnorna i studien kunde diagnosticeras 

med EDNOS (Welch, Ghaderi och Swenne, 2015). 
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Bulimia nervosa och ospecificerad ätstörning 

BN är en mångfacetterad ätstörning karaktäriserad av frekvent hetsätning följt av 

självframkallad kräkning, perioder av fasta, överdriven träning och användning av 

laxantia, diuretika och/eller lavemang. Konsekvenserna av dessa beteenden medför 

allvarliga hälsorisker från skador på tandkött och emalj till döden. BN förekommer i 

alla åldersgrupper oavsett etnisk bakgrund eller social klass. Sjukdomen tenderar att 

vara kronisk med perioder av förbättring och återfall som kan vara livslångt 

(Broussard, 2004). Debuten av sjukdomen är vanligtvis senare än vid AN. Personer 

med BN känner ofta ett stort misslyckande att de inte kan hålla kontroll över maten. 

Självbilden är ofta negativ med känslor av äckel, skam och ångest. Sjukdomen medför 

andra konsekvenser som ökad kostnad för mat, användning av laxerande och 

kräkning kan ge allvarliga effekter på hjärtat. Ospecificerad ätstörning är en diagnos 

som har uttalade likheter med AN och BN, men inte uppfyller någon av 

ätstörningsdiagnoserna. Detta är också en kategori som används om det finns för lite 

information och måste göra en vidare utredning (Wallin et al. 2015, 29-32). 

 

Anorexia Nervosa 

De diagnostiska kriterierna för AN är enligt DSM-5 : A - “otillräckligt energiintag i 

förhållande till behoven vilket medför en signifikant låg kroppsnivå med beaktande 

av ålder, kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa. Med signifikant låg kroppsvikt 

avses en vikt som understiger lägsta normalnivå, eller, för barn och ungdomar, 

understiger den lägsta normalt förväntade kroppsvikten”. B - Intensiv rädsla för att 

gå upp i vikt eller bli tjock, eller ett ihållande beteende som motverkar viktökning, 

trots att personen är klart underviktig”. C - “Störd kroppsupplevelse med avseende 

på vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller 

förnekar ihärdigt allvaret i den låga kroppsvikten” (APA 2014, 147). AN startar 

många gånger med en inställning om att leva ett sundare liv genom att utesluta 

livsmedel som anses onyttiga. Detta beteende startar oftast efter en stressande 

händelse (Wallin et al., 2015, 29), till exempel sjukdom, separation eller dödsfall 

inom familjen (Stuart, 2013, 483). Denna stress leder gradvis till viktnedgång, vilket 

oftast fortsätter med bantning. Det är vanligast att insjukna vid 13-15 års ålder. Det 

börjar smygande med minskade portioner och undvikande av fett och socker. Det är 
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vanligt att kosten byts ut till vegetarisk kost. Efter en tid läggs all energi till mat, 

utseende och vikt. Det är vanligt med överdriven träning. Vid matintag finns en 

rädsla för viktuppgång och en medföljande kraftig ångest. Huruvida individen klarar 

av att kontrollera sin vikt och ätande styr individens självkänsla (Wallin et al., 2015, 

29). Individer med AN får exempelvis ökad självkänsla om de lyckas stå emot att äta, 

även fast de är väldigt hungriga (Serpell et al., 1999).  

 

Personer med AN kan uppvisa tvångsmässighet, undvikande av sociala sammanhang 

och mer självupptagenhet. Det är vanligt att undvika gemensamma måltider genom 

att säga att mat redan har ätits. Psykiska symtom är koncentrationssvårigheter, 

sömnsvårigheter, depression och ångest. Somatiska symtom kan vara torr och 

sprucken hud, trötthet, frusenhet och perifer cyanos. Menstruationen försvinner ofta 

tidigt i sjukdomen. I vissa fall vill inte personen erkänna sitt tillstånd och det blir då 

svårare att motivera till behandling. Vid långvarig AN präglas hela livssituationen av 

sjukdomen (Wallin et al. 2015, 30-31). Konsekvenser vid långvarig sjukdom är 

utanförskap och begränsat socialt liv, svårigheter med jobb eller studier och oförmåga 

att kunna bilda familj (Serpell et al., 1999). Perfektionism, intrapersonell misstro och 

en rädsla för mognad är riskfaktorer för utveckling av ätstörning (Holland et al., 

2013). Det finns även ett samband mellan lågt självförtroende och utveckling av 

ätstörning (Cervera et al., 2003). Höga förväntningar både från en själv och från 

andra kan vara bidragande faktorer. Individer med negativ eller låg självkänsla söker 

sätt att kompensera sådana känslor och de kan då börja hålla en överdriven kontroll 

på sin vikt och kroppsstorlek. En klinisk beskrivning av AN är hur patienten förlorar 

kontrollen över matintag, vikt och kroppsform (Skårderud, 2007). Kvinnor med AN 

kan även beskriva att en känsla av avsaknad av kontroll kan leda in dem i 

ätstörningsbeteendet (Patching & Lawler, 2009). 

 

Behandling 

Vid behandling av AN är första prioritet att återställa ett normalt matintag. Det är 

viktigt att stoppa svälten och så snabbt som möjligt återta en normal vikt- och 

matsituation. Beroende på svårighetsgraden i sjukdomen, kan detta göras på olika 
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sätt. I enklare fall kan patienter behandlas i öppenvården med stöd av dagböcker eller 

i måltidsgrupper. I svårare situationer kan patienter behöva daglig vård med 

måltidsstöd. I de allra svåraste fallen kan det vara nödvändigt med sondnäring i 

slutenvården. När patienten är tillräckligt stabil kan nutritionsbehandlingen 

kombineras med psykologisk behandling (SBU, 2011).  

 

En individuell vårdplan är av stor vikt vid start av psykoterapeutisk behandling med 

inriktning på eventuella andra psykiska sjukdomstillstånd. Behandlingen bör 

anpassas efter faser i sjukdomen, och speciellt efter om patienten klarar av att gå upp 

i vikt eller inte. Om kräkningar relaterade till sjukdomen förekommer så kan det 

behövas tillskott av kalium då kräkningar kan leda till hypokalemi.  Långvarigt 

uppehåll av menstruation kan leda till osteoporos. Det är möjligt att reducera 

riskerna vid AN med hjälp av viktuppgång och bättre näringsintag när individen 

fortfarande är ung. Vid grav undernäring eller medicinsk fara kan det vara aktuellt 

med tvångsvård (Wallin et al. 2015, 61-73) enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård 

(LPT) om patienten motsätter sig frivillig vård eller om denne inte bedöms kunna ta 

ett grundat ställningstagande (SFS 1991:1128). 

 

Olika former av terapi som används är interpersonell terapi (IPT), kognitiv 

beteendeterapi (KBT), tidsbegränsad psykodynamisk psykoterapi (TPP) och 

familjeterapier. Vid IPT ligger fokus på de interpersonella problemen som kan ligga 

bakom patientens ätstörning. Vid denna behandling stöds den drabbade till att ändra 

de sociala relationer som antingen hindrar patienten att göra en förändring eller som 

driver ätstörningen. När KBT används finns ett fokus på hur patienten ser på 

kroppsideal, mat och vikt. Denna typ av terapi fokuserar på problemen som är 

närvarande för patienten. Under behandlingen tränar patienten på nya sätt att tänka 

kring hur de skall förhålla sig till olika situationer. Vid TPP ligger fokus på känslor 

och föreställningar som patienten inte själv är medveten om. Familjeterapi är 

vanligast när det gäller barn och ungdomar med ätstörningar. Ett exempel på en 

modell för familjeterapi är Maudsley-modellen. Det är en terapiform som fokuserar 

på matsituationerna i familjen med aktivt deltagande och med inslag av pedagogiska 

och stödjande insatser (SBU, 2011) 
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Att involvera både patienten och dennes familj från början av behandlingen är viktigt, 

men kan vara svårt då patienten ofta har en stark ångest över att göra förändringen 

och väntas äta mer för att gå upp i vikt. Därför är det viktigt att den som behandlar är 

empatisk, involverar alla och inte dömer patienten. För att engagera patienten kan 

motiverande samtal och psykoedukativa metoder användas (Wallin et al. 2015, 59). I 

en studie beskriver kvinnor en önskan att bli mer involverade i behandlingen, och att 

de upplevde det svårt att hitta möjligheter att medverka på utvärderingar, vilket leder 

till känslor av frustration och oro. I studien beskriver kvinnor även att ett steg mot 

återhämtning är att få kontroll över sina matvanor, samtidigt som de kan känna en 

oro över att släppa tryggheten och kontrollen som sjukdomen förser dem med (Smith 

et al., 2014).  

 

Problem 

Vårdpersonal ställs ofta inför utmaningar då en patient med ätstörningar skall 

behandlas, en behandling som skiljer sig från den som ges till patienter med andra 

diagnoser. Det är vanligt att patienter motsätter sig behandling och helst vill bli 

lämnade ifred. Vårdpersonalen kan då uppleva patienterna som egensinniga och 

bortskämda. Patienternas ambivalens och ibland låga motivation till att genomföra 

en förändring kan försvåra behandlingen (Wallin et al. 2015, 22-23, 58). Patienter 

kan känna att AN ger en känsla av kontroll samtidigt som de kan känna att 

sjukdomen kontrollerar dem, detta leder till en konflikt mellan känslorna och skapar 

då ambivalens (Williams & Reid, 2010). 

 

Författarna har valt att fördjupa kunskaperna i detta område eftersom att det är ett 

stort problem i dagens samhälle. Denna litteraturstudie och dess resultat, kan ge 

sjuksköterskor en ökad kunskap om hur det är att leva med AN. Denna kunskap kan 

ge sjuksköterskor en ökad förståelse och därmed bättre förutsättningar för att ge en 

god omvårdnad och bättre stöd till patienter med AN.  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelser av AN. 
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Metod 

Kvalitativa studier har som mål att få en ökad förståelse av upplevelser, till exempel 

att förstå lidande, erfarenheter eller förväntningar (Friberg, 2012, 121). Författarna 

har därför valt att använda kvalitativa studier för att få en ökad förståelse för 

kvinnors upplevelser vid AN.  

 

Sökmetoder 

De databaser som använts för att söka studier är Cinahl och PsycINFO. Cinahl är 

inriktad på omvårdnadsvetenskaplig forskning och innehåller studier som handlar 

om omvårdnad, nutrition, sjukgymnastik och tandvård (Willman, Stoltz & 

Bathsevani, 2011, 81). PsycINFO är den största resursen för litteratur i 

beteendevetenskap och mental hälsa som är peer-reviewed (Umeå 

Universitetsbibliotek, 2015). Dessa två databaser utgjorde grunden i sökningarna, då 

de båda innehåller värdefull information som stödjer studiens syfte. Utöver 

databassökning användes manuell sökning av referenslistor och tidskrifter, framför 

allt European Eating Disorders Review. Willman et al. (2011) skriver att en sökning 

bör kompletteras med manuell sökning (88).  

 

Utifrån studiens syfte användes sökorden anorexia, anorexia nervosa, anorexic voice, 

women, adolescent, patient, patient perspective, experiences, lived experience, 

narrative, illness, living, self-starvation, treatment, qualitative och qualitative study. 

Dessa sökord har kombinerats på olika sätt. Sökorden anorexia eller anorexia nervosa 

har alltid använts i sökningarna. Sedan utformades och utvecklades sökningarna 

successivt då nya begrepp uppkom. Sökoperatorn AND användes för att kombinera 

sökorden för att få ett mer avgränsat område (Willman et al., 2011, 73). 

 

Begränsningar som konsekvent har använts är Peer Reviewed och English Language. 

Andra begränsningar som använts är Publication years 1995-2015, peer reviewed 

journal, female, adulthood, young adulthood, eating disorders, empirical study, 

abstract available och references available. Författarna har försökt att begränsa 
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antalet träffar för att få en så specifik träff som möjligt. Avgränsningsfunktionerna är 

till för att underlätta urvalet genom att sortera bort sådant som inte är relevant för 

syftet (Östlundh, 2012, 74). Sökningarna presenteras (Bilaga 1, tabell 1). 

 

Urval 

Valet av studier skedde i tre steg. Dessa steg redovisas i söktabellen som urval 1-3. 

Urval 1 är antalet rubriker som lästes på angivet sökutslag. Urval 2 är antalet abstrakt 

som lästes utifrån antalet rubriker som ansågs intressanta för litteraturstudiens syfte. 

Urval 3 är de studier är de som slutligen valdes ut. 

 

Inklusionskriterier är kriterier som datan måste uppfylla för att kunna användas i 

litteraturstudien (Billhult & Gunnarsson, 2012, 307). I litteraturstudien inkluderas 

kvalitativa studier, som har ett syfte att beskriva upplevelser, erfarenheter eller 

förväntningar (Friberg, 2012, 121). I denna litteraturstudie valdes studier som 

baserats på kvinnors upplevelser av AN eller studier där båda könens upplevelser har 

undersökts, men att dessa upplevelser har skiljts åt i resultatpresentationen. Då 

deltagarna bestått av både män och kvinnor har endast kvinnornas upplevelser tagits 

med i denna studies resultat. I en studie bestod urvalet av både föräldrar, patienter 

och vårdpersonal men endast patienternas upplevelser valdes ut till litteraturstudiens 

resultat. Studierna skulle vara publicerade efter 1995. Författarna hade svårt att sätta 

en gräns för ålder på deltagarna i de empiriska studierna, men valde att använda 

studier med deltagare från 16 år och uppåt, för att den gränsen ofta påträffades i 

många befintliga studier. Studierna skulle vara Peer Reviewed, och fick inkludera 

både inneliggande patienter, patienter i öppenvård och tillfrisknade patienter. 

Studierna presenteras (Bilaga 2, tabell 2).  

 

Författarna har valt att exkludera kvantitativa studier samt studier som handlar om 

andra ätstörningar än AN, studier på andra språk än svenska och engelska, och 

återhämtningsstudier för att de inte motsvarar vårt syfte. 
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Vid kvalitetsgranskning har författarna använt sig av “Protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod” (Willman et al. 2011, 175). 

Protokollet innehåller bedömning av urval, metod, giltighet och kommunicerbarhet. 

Utifrån dessa görs en sammanfattande bedömning av den granskade studien. De 

studier som bedömdes ha låg eller medel kvalitet hade oftast ett litet urval och det ger 

ett mindre överförbart resultat. Forskningen har ett mål att den kunskap som 

kommer fram, ska vara giltig även utanför de urval som studien inkluderat. Har 

kunskapen giltighet utanför studien, är resultatet överförbart (Priebe & Landström, 

2012, 44). Författarna anser att studier med få antal deltagare har en lägre 

överförbarhet än studier med ett större urval. Resultatet av kvalitetsgranskningen 

presenterar (Bilaga 2, tabell 2). Kvalitetsgranskningsprotokollet redovisas (Bilaga 3). 

 

Analys 

Friberg beskriver hur en analys av kvalitativ forskning bör gå till. De utvalda 

studierna ska läsas flera gånger så att en tydlig bild av vad de handlar om målas upp. 

Studien skall läsas med öppna sinnen och tolkas som en helhet. När det är gjort, ska 

varje studies resultat identifieras, då det är det som ska analyseras. Det är viktigt att 

läsa och analysera hela resultaten. När det är klart, ska en sammanställning av varje 

studies resultat göras och sedan relatera de olika studierna med varandra. 

Sammanställningen görs för att få en överblick över data som ska analyseras. När 

studierna relateras till varandra identifieras de olika studiernas skillnader och 

likheter i resultaten. Sammanställningen skall bilda en grund med nya teman och 

sub-teman, som skall utgöra litteraturstudiens resultat (Friberg, 2012, 127-129). 

 

Författarna läste varje studie var för sig. Studiernas resultat översattes och skrevs 

ned. När alla studier var genomgångna jämfördes författarnas översättningar med 

varandras och de som stämde överens lades åt sidan. I de fall då författarna översatt 

texten olika, gjordes en ny gemensam tolkning av det aktuella resultatet. Detta 

gjordes för att säkerställa en rättvis översättning av alla studier. När alla tolkningar 

var jämförda hjälptes författarna åt, utifrån data från urvalstudierna, att identifiera 
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och sammanställa kategorier och underkategorier som skulle utgöra resultatet i 

litteraturstudien.  

 

Forskningsetik  

För att det vetenskapliga värdet ska bli så högt som möjligt är det viktigt att endast 

studier som är etiskt godkända eller har etiska överväganden tas med i 

litteraturstudien (Wallengren & Henricson, 2012, 492). De flesta studier som använts 

i denna litteraturstudie är etiskt godkända. I en av studierna framkommer det inte 

något etiskt godkännande varken i artikeln eller i den utgivande tidsskriften. Det 

förekommer dock etiska överväganden i denna studie och författarna valde då att ta 

med denna trots att etiskt godkännande inte kunde påvisas. Ibland kan det vara svårt 

för studenter att göra rättvisa tolkningar av de utvalda studierna på grund av 

bristande metodologiska kunskaper och bristfällig engelsk språkförståelse. Detta kan 

leda till feltolkningar (Kjellström, 2012, 86). 
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Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier och elva underkategorier. Resultaten 

presenteras i löpande text med referenser. En sammanställning av kategorier och 

underkategorier presenteras (Tabell 3) 

Tabell 3.  

Kategori Underkategori 

Kvinnors upplevda orsaker till AN Intrapersonella faktorer 

Familjära faktorer 

Samhälleliga faktorer 

Sjukdomen som en vän Sjukdomen ger struktur och kontroll 

Sjukdomen - ett sätt att hantera vardagen 

Sjukdomen underlättar kommunikation 

Sjukdomen ger uppmärksamhet 

Sjukdomen som en fiende Den fientligt inställda rösten 

Känslomässiga reaktioner 

När det normala blir det onormala 

Ambivalens och förvirring 

 

Kvinnors upplevda orsaker till AN 

Studierna visar att de bakomliggande orsakerna kan uppfattas mycket olika, men 

grundar sig ofta i ett dålig självförtroende. De olika faktorerna kan delas upp i tre 

aspekter; Intrapersonella, familjära och samhälleliga.  
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Intrapersonella faktorer 

Perfektionism uppfattas av de drabbade kvinnorna i många fall vara en utlösande 

faktor till AN. Studier visar att det är vanligt med höga krav på sig själv och en 

strävan att vara så perfekt som möjligt (Nilsson et al., 2007; Williams & Reid, 2012). 

Andra orsaker som beskrivs är känslor av missnöje över utseende eller övervikt i 

kombination med låg självkänsla och lågt självförtroende (Nilsson et al., 2007). 

Kvinnor förklarar i en studie att utveckling av AN uppfattas i vissa fall bero på dåliga 

föreställningar av sig själv i jämförelse med andra (Fox & Diab, 2013) och svårigheter 

att uttrycka och hantera känslor (Fox, 2009; Fox & Diab, 2013).  

 

Familjära faktorer 

Kvinnor beskriver att svårigheter inom familjen med kommunikation och interaktion 

där familjemedlemmar antingen bryr sig för lite eller är överbeskyddande, kan vara 

en bidragande orsak till utveckling av AN (Nordbø et al., 2006; Nilsson et al., 2007). 

Hemsituationer som präglas av bråk mellan föräldrar och syskon upplevs också som 

en bidragande orsak till AN (O’Shaugnessy, et al., 2013). Trassliga relationer med 

manliga förebilder, till exempel bråk och sexuella övergrepp, beskrivs som möjliga 

orsaker till utveckling av AN. Studier visar även att omvälvande händelser som 

dödsfall, separation eller flytt kan uppfattas vara påverkande faktorer (Nilsson et al., 

2007; Fox, 2009; O’Shaughnessy et al., 2013; Fox & Diab, 2013). Höga förväntningar 

från föräldrar att lyckas i livet och bli framgångsrik (Williams & Reid, 2012), och 

mycket ansvar i hemmet över sina syskon uppfattas kunna utlösa stress som bidrar 

till utveckling av AN (Nilsson et al, 2007). 

 

Samhälleliga faktorer 

Perfektionism uppfattas kunna uppstå på grund av sociokulturella förväntningar vad 

gäller könsroller och kroppsform (Williams & Reid, 2012). Förändrade kroppsideal 

och en önskan att vara som alla andra beskrivs kunna bidra till ätstörning (Nilsson et 

al, 2007). Kvinnor beskriver att andra bidragande faktorer kan vara problematiska 

förhållanden i skolan med avsaknad av vänner och utsatthet för mobbning (Nilsson et 

al, 2007; O’Shaughnessy et al, 2013). 
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Sjukdomen som en vän 

Studierna visar att sjukdomen beskrivs som en vän som ger struktur och kontroll i 

vardagen, den används som ett verktyg att hantera vardagen, den underlättar 

kommunikation och den ger kvinnor med AN med uppmärksamhet.   

 

Sjukdomen ger struktur och kontroll 

En vanlig beskrivning bland kvinnor med AN är att de till en början inte ser sig själva 

som sjuka eller att de inte förstår allvaret i situationen. Ofta tar det lång tid innan de 

kommer till insikt med det (Fox & Diab, 2013). Under de tidiga stadierna i sjukdomen 

är kvinnorna främst medvetna om dess positiva effekter när gäller hantering och 

undvikande av kognitioner och beteende. Sjukdomen beskrivs ibland som en vän som 

alltid förväntas skall ställa upp för en när den som mest behövs (Williams & Reid, 

2012). Den kan liknas med ett skydd, en livscoach eller en förälder som ger struktur, 

vägledning och som alltid är närvarande (Tierney & Fox, 2010). Det anorektiska 

beteendet används av kvinnor med AN som ett verktyg för att struktur i vardagen. 

Med regler och strikt planering av dagarna uppstår en struktur i vardagen som 

tidigare inte funnits. Utan denna känsla av struktur, kan de känna sig förvirrade och 

oorganiserade vilket kan ge en obehaglig rädsla av att gå upp i vikt. Struktur skapar 

en förutsägbarhet om vad som ska hända och inger stabilitet och säkerhet (Nordbø et 

al, 2006). Genom att kontrollera matintaget framkommer positiva känslor som 

glädje, en känsla av att vara bra på något och att ha kontroll samtidigt som det 

förhindrar känslor som rädsla och ängslighet (Espeset et al., 2012). Känslan av att ha 

kontroll över vardagen beskriver kvinnor som positivt (Williams & Reid, 2012; Fox & 

Diab, 2013).  

 

Kvinnor beskriver att de använder restriktioner av matintag för att må bättre 

inombords. Att stå emot mat, och känslan att lyckas med något som ingen annan gör, 

ökar självkänslan och minskar avskyn till sin egen kropp (Fox, 2009). 
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Sjukdomen - ett sätt att hantera vardagen 

Kvinnorna beskriver i en studie att den anorektiska rösten kommer gradvis in i deras 

liv när de är som mest sårbara. Den kommer med en uppsjö av bra kvalitéer, den 

bidrar med tröst och som ett hjälpmedel för att undvika att tänka på problem och 

smärtsamma relationer (Tierney & Fox, 2010). Kvinnor beskriver att AN är deras 

enda sätt att hantera olika situationer eftersom att de inte lärt sig något annat sätt 

(Williams & Reid, 2012). Kvinnor beskriver att deras vardag präglas av deras kropp, 

vikt och mat och att de då inte har energi över till att koncentrera sig på andra 

problem (Nordbø et.al., 2006; Kyriacou et al., 2009; Espeset et al., 2012; Williams & 

Reid, 2012). Studier visar att AN är ett sätt att hantera och undvika negativa känslor 

och erfarenheter (Nordbø et.al., 2006; Kyriacou et al., 2009; Fox, 2009; Espeset et 

al., 2012; Williams & Reid, 2012; Fox & Diab, 2013) och som ett verktyg för att 

gömma sig från känslan av tomhet som kommer från att ha en trasig själ (Ross & 

Green, 2011).  

 

Sjukdomen underlättar kommunikation 

Kvinnor beskriver en känsla av att AN hjälper dem att kommunicera med 

utomstående människor (Nordbø et al., 2006). Kvinnorna beskriver att de inte vet 

hur de skall uttrycka sig till familj och vänner (Nordbø et al., 2006; Kyriacou et al., 

2009). De upplever att det blir lättare att prata med familj och vänner efter 

insjuknande i AN, då omgivningen blir medvetna om att det finns problem (Nordbø 

et al., 2006). 

 

Sjukdomen ger uppmärksamhet 

Kvinnor beskriver att AN får dem att känna sig smalare, snyggare och mer attraktiva 

(Nordbø et.al., 2006). Detta leder till uppmärksamhet och positiva komplimanger 

från omgivningen som tidigare inte fåtts (Nordbø et al., 2006; Fox & Diab, 2013). I 

studien av Nordbø et al. (2006) beskriver kvinnorna att det inte alltid är 

uppmärksamhet av positiv karaktär, utan är många gånger uppmärksamhet i form av 

oro. Det är ett dock ett tecken på att omgivningen bryr sig vilket upplevs som positivt. 

Studier visar att uppmärksamhet och bekräftelse leder till ökat självförtroende 
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(Nordbø et al., 2006; Fox & Diab., 2013). Sjukdomen förser dem med ett förbättrat 

självförtroende, men över tid drar de sig tillbaka och blir lämnade ensamma och 

isolerade (Fox & Diab, 2013). 

 

Sjukdomen som en fiende  

Studierna visar att sjukdomen beskrivs som en fiende, med en fientligt inställd röst. 

Den medför känslomässiga reaktioner, att det normala ätandet blir onormalt och 

känslor av ambivalens och förvirring. 

 

Den fientligt inställda rösten 

Kvinnor upplever AN som en röst som beskriver sjukdomen som något ”utanför” 

(Ross & Green, 2011; Williams & Reid, 2012). Kvinnorna beskriver att det som 

tidigare var uppskattat i rösten, övergår med tiden till något de föraktar. Den gav dem 

kontroll som den nu har tagit ifrån dem (Tierney & Fox, 2010; Fox & Diab, 2013; 

Williams & Reid, 2012). Den ständiga närvaron börjar efter en tid uppfattas som 

begränsande och betungande eftersom att rösten blir starkare och striktare, och det 

blir jobbigt att behöva tolerera dess kränkningar. Rösten börjar kontrollera 

kvinnornas beteenden och bestämmer vad de får och inte får göra och hindrar dem 

från att leva deras eget liv. Rösten kritiserar och förminskar individernas handlingar, 

attackerar deras självkänsla och får dem att ifrågasätta deras förmågor. Detta får 

kvinnor med AN att tro att de inte klarar sig utan rösten (Tierney & Fox, 2010). 

 

Känslomässiga reaktioner 

Kvinnor beskriver svårigheter med relationer. De känner att de varken har 

självförtroende eller kunskap för att etablera eller behålla relationer. Detta gör dem 

instängda med sin sjukdom, eftersom dessa svårigheter förstärker deras negativa 

känslor om sig själva (Fox & Diab, 2013). Kvinnor beskriver även att det är svårt att 

tro att någon vill anförtro sig åt en och då är det svårt att anförtro sig till andra 

(Kyriacou et al., 2009; Ross & Green 2011). De vill inte investera en massa känslor 
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och energi för att sedan få ett slag i ansiktet och bli lämnad ensam (Kyriacou et al., 

2009).  

 

Kvinnor med AN beskriver att de undviker sociala situationer där deras kroppar 

exponeras för andra människor för att undvika känslan av att vara äcklad av sin egen 

kropp. Kvinnor beskriver ett nära samband mellan att vara ledsen eller deprimerad 

och kroppsligt missnöje. Om de har en dålig dag eller känner sig nere upplevs 

kroppen som fet, äcklig och ful. De upplever ett samband mellan avsky och 

känslomässiga reaktioner som att känna sig fet, smutsig, äcklig och gräslig. Många 

kvinnor kopplar avsky till matintag och känslan av att vara mätt. Avsky upplevs 

triggas igång av situationer som påminner dem om deras kropp (Espeset et al., 2012). 

Att vara mätt får de att känna sig feta och äckliga. De beskriver en rädsla över att gå 

upp i vikt (Fox, 2009; Espeset et al., 2012) och måste därför undersöka sin kropp 

flera gånger per dag för att säkerställa att de inte gått upp i vikt. Kvinnor beskriver att 

trots att de känner sig nedstämda stora delar av vaken tid så låtsas de vara glada när 

de är med andra personer. Några av kvinnorna säger att de är rädda för att få negativ 

feedback om de uttrycker nedstämdhet (Espeset et al., 2012). 

 

Kvinnor beskriver en rädlsa att bli avvisad eller att andra inte skall tycka om dem om 

de visar ilska. De beskriver ilska som en kraft av negativ energi som måste 

kontrolleras (Fox, 2009; Espeset et al., 2012). Att kontrollera den är oftast svårt och 

ibland släpps ilskan ut på sig själv eller på andra familjemedlemmar (Kyriacou et al., 

2009; Espeset et al., 2012). Kvinnor beskriver att de använder AN som ett sätt att 

straffa sig själva när de är arga, som straff slutar de äta (Fox, 2009). Kvinnor 

upplever att det finns ett samband mellan matintag och ilska. De beskriver att de 

alltid blir arga när de har ätit eller har mat i sin mage. När de blir arga har de svårt att 

hantera sin vardag. Ilska medför också att de blir irriterade, känner avsmak och hat 

mot sig själva och hur de lever sitt liv (Espeset et al., 2012).  

 

Kvinnor upplever en svårighet att uttrycka känslor. De hindrar sig själva från att 

känna ilska och/eller sorg (Fox, 2009). Det kan även vara svårt att identifiera känslor 
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(Kyriacou et al., 2009). Att visa sorg upplever kvinnor som ett tecken på svaghet 

(Fox, 2009; Espeset et al., 2012). Kvinnor nämner att de väljer att undvika konflikter 

med andra människor. De upplever att deras åsikt inte är värd någonting (Fox, 

2009). 

 

När det normala blir det onormala 

Kvinnor beskriver en tidpunkt där normalt ätande blir det onormala och de 

kontrollerade matrestriktionerna blir det som kontrollerar. Vid denna tidpunkt 

upplevs en separation mellan dem själva och sjukdomen och kan liknas med en kamp 

mellan två olika viljor eller två olika röster, som handlar om att äta eller inte 

(Williams & Reid, 2012). Denna kamp beskrivs som omöjlig att vinna (Fox & Diab, 

2013). 

 

Ambivalens och förvirring 

Kvinnor upplever att de blivit lurade och vilseledda av sjukdomen. I och med detta 

börjar de ifrågasätta röstens motiv och rättvisa och inser den destruktiva och farliga 

naturen med rösten. Så småningom kom en önskan om att bli fri från rösten och den 

önskan ersätter tankarna om röstens positiva egenskaper. Att ta upp denna kamp 

beskrivs inte som lätt och det finns en oro över att förlora den anorektiska rösten och 

kamratskapen den tillförde. Det är som att döda sin bästa vän (Tierney & Fox, 2010). 

 

Kvinnorna beskriver en förvirring kring hur de kan vilja bli av med något som är en 

del av deras liv. De är medvetna om de negativa konsekvenserna men kan inte 

förändra sina liv (Fox & Diab, 2013; Williams & Reid, 2012). Att vara ”anorektisk” 

under lång tid innebär att sjukdomen alltid kommer att vara en del av deras liv. Att ta 

upp kampen och tillfriskna upplevs ambivalent. De upplever att de måste hitta ett 

mellanting mellan att kunna hantera sjukdomen och att kunna leva sina liv (Fox & 

Diab, 2013). Trots att kvinnor inser de negativa effekterna som sjukdomen har, 

känner de sig ambivalenta och väljer oftast att behålla den. Sjukdomen har både en 
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funktionell roll och en dysfunktionell roll, men trots detta upplevs AN som en trogen 

kompanjon som kan vara både en vän och en fiende (Williams & Reid, 2012). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av AN. Analysen av 

studierna resulterade i tre kategorier och elva underkategorier.   

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visar att uppfattade orsaker till AN är intrapersonella, 

familjära och samhälleliga faktorer. De intrapersonella faktorerna upplevs vara 

perfektionism med höga krav på sig själv, känslor av missnöje över utseende och vikt 

i kombination med låg självkänsla och lågt självförtroende, dåliga föreställningar av 

sig själva i förhållande till andra och svårigheter att hantera och uttrycka känslor. I en 

studie av Holland et al. (2013) indikerar fynd att perfektionism, interpersonell 

misstro och en rädsla för mognad är riskfaktorer för utveckling av ätstörningar. Det 

presenteras även att perfektionism är en starkt bidragande orsak till behållande av 

sjukdom. Studier visar att kroppsligt missnöje har en stor påverkan till att utveckla 

någon form av ätstörning (Stice et al., 2011; Pike et al., 2014). I en studie av Cervera 

et al. (2003) hittades ett samband mellan lågt självförtroende och utveckling av 

ätstörning. Ghaderi och Scott (2001) presenterar att lågt självförtroende, kroppslig 

oro och ett behov av en coping-mekanism är betydande riskfaktorer för utveckling av 

ätstörning. Slutsatser kan utifrån dessa resultat dras om vikten av att sjuksköterskan 

som arbetar med barn i ett tidigt skede kan identifiera och uppmärksamma låg 

självkänsla och lågt självförtroende, då dessa är betydande riskfaktorer för utveckling 

av ätstörning. Det är också viktigt att framhålla betydelsen av den roll förskola och 

skola kan ha när det gäller att stärka barns självkänsla och självförtroende från tidig 

ålder. 

 

De familjära faktorerna upplevs vara problematiska hemsituationer med konflikter 

mellan föräldrar och bråk mellan syskon, att familjen antingen bryr sig för lite eller är 
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överbeskyddande. Trassliga relationer, traumatiska händelser, höga förväntningar 

från föräldrar att lyckas i livet och stort ansvar i hemmet över syskon, upplevs också 

vara bidragande faktorer. I en studie av Patching och Lawler (2009) beskriver 

kvinnor att omfattande konflikter mellan föräldrarna eller mellan dem själva och 

föräldrarna, oundvikligen led till utveckling av ätstörning. De beskriver också att de 

under sin barndom upplevt höga förväntningar från föräldrar både vad gäller 

akademiska prestationer och ansvar inom familjen, och att dessa förväntningar 

bidragit till utvecklingen av ätstörning. I en studie av Button och Warren (2001) 

beskriver kvinnor att separationer från partner resulterar i minskat självförtroende 

och det kan vara en orsak till utveckling av AN. En slutsats av litteraturstudiens 

resultat är att det är viktigt för sjuksköterskan som arbetar med psykiatrisk 

omvårdnad att ta reda på om en ung kvinna med lågt självförtroende och låg 

självkänsla (interpersonella faktorer) samtidigt upplever sig ha stora krav på sig eller 

problematisk hemsituation. Flera samtidiga riskfaktorer är viktiga att identifiera för 

att kunna ge ett ändamålsenligt stöd.  

 

De samhälleliga faktorerna upplevs vara sociokulturella förväntningar vad gäller 

könsroller, kroppsform och kroppsideal, en önskan att vara som alla andra och 

problem i skolan med avsaknad av vänner och mobbing. Kvinnor med AN beskriver i 

en studie av Skårderud (2007) att de vill leva upp till de samhälleliga kroppsidealen. I 

en studie av Cooper et al. (2007) beskriver kvinnor situationer när de för första 

gången kände sig feta. De beskriver att de blivit mobbade i skolan, att de blev 

utfrysta, inte hade några vänner och att de hade en känsla av att de ville vara som alla 

andra. Dessa känslor upplever kvinnorna som orsaker till utveckling av AN. Pike et al. 

(2014) konkluderar att ändrade könsroller och ändrade kroppsideal bland både män 

och kvinnor är en märkbar orsak till utveckling av ätstörning. I en studie av Bardone-

Cone och Cass (2007) tyder resultatet på att medias användning av bilder på smala 

kroppar och det privata användandet av pro-anorexia-websidor - hemsidor som 

förespråkar att vara smal -, har en stark negativ påverkan på de som läser. Lokken et 

al. (2004) presenterar i resultatet att medias framförande av ideal medför en ökad 

drivkraft att bli smalare. Bardone-Cone och Cass (2007) anser att människor har en 

drivkraft att utvärdera sig själva genom att jämföra sig med andra människor - med 

smala, slanka kvinnor i media. Att jämföra sig själv med orealistiska ideal kan leda till 
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missnöje över sin kropp och negativa känslor, som i sin tur kan leda till ätstörning. 

En slutsats av litteraturstudiens resultat är att det är viktigt att som sjuksköterska på 

ett tydligt sätt förmedla att media ofta framför ett snedvridet kroppsideal och föra ett 

samtal om detta med den drabbade.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnor med AN kan uppleva sjukdomen 

som en vän som skänker struktur och kontroll i vardagen samt inger stabilitet och 

säkerhet. I en studie av Higbed & Fox (2010) välkomnar kvinnor känslan av kontroll 

som de upplever att sjukdomen förser dem med. De beskriver att när de hade mycket 

som pågick i livet och svårt att kontrollera saker, så kunde de kontrollera matintaget 

och på så sätt känna att de uppnår något och är duktiga på något. I en studie av 

Patching & Lawler (2009) upplever kvinnorna att de innan sjukdomen saknade 

kontroll över livet och AN hjälpte dem med det. De kunde då kontrollera sitt matintag 

vilket i sin tur led till en bättre självbild. Serpell et al. (1999) har i en studie 

sammanställt upplevelser beskrivna av patienter med AN. Där beskriver patienterna 

att sjukdomen förser dem med kontroll som ger dem viljestyrka och struktur till 

vardagen genom att bestämma när de får äta och hur mycket. I en studie av 

Skårderud (2007) beskriver kvinnor med AN det anorektiska beteendet som ett sätt 

att få kontroll och klara saker som andra inte klarar och vara duktig. En slutsats av 

litteraturstudiens är att sjuksköterskan bör vara medveten om den starka kontroll 

som personer med AN kan uppleva sig ha över maten och den tillfredsställelse detta 

kan ge dem, samt den eventuella problematik detta kan medföra vid behandling. 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att sjukdomen ger kvinnorna 

uppmärksamhet vilket förser kvinnor med ett bättre självförtroende då de känner sig 

smalare och mer attraktiva. Detta leder till uppmärksamhet, antingen genom positiva 

komplimanger eller att omgivningen börjar oroa sig för kvinnorna. Kvinnor med AN 

beskriver i en studie av Newton et al. (2006) att deras partners blev mer 

uppmärksamma på dem när sjukdomen gjorde sig påmind och ville förstå vad som 

pågick. I studier av Higbed & Fox (2010) och Skårderud (2007) har kvinnor beskrivit 

att de med sjukdomen söker och vill ha mer uppmärksamhet. I Serpell et al. (1999) 

beskriver patienter med AN att de känner sig mer attraktiva och får komplimanger 
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om att de ser smala ut och att de får mer uppmärksamhet från det motsatta könet, 

samt att sjukdomen höjer deras självförtroende. I en studie av Higbed & Fox (2010) 

beskriver patienter att deras närstående började ge dem mer kärlek och 

uppmärksamhet sedan AN kom in i bilden. De var då rädda att denna kärlek och 

uppmärksamhet skulle försvinna om de blev friska och det gjorde dem osäkra på om 

de ville bli friska. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att det är viktigt att 

sjuksköterskan informerar om och förmedlar till familjen att allt för mycket positiv 

uppmärksamhet kan vara förödande för personen med AN som då eventuellt vill 

fortsätta vara sjuk och därmed ha kvar sin vän. 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det tydligt att kvinnor med AN känner 

ambivalens och förvirring över huruvida de vill bli friska eller inte. Williams och Reid 

(2010) menar att ambivalens uppstår i konflikten mellan att sjukdomen ger kontroll 

samtidigt som den blir kontrollerande. Ambivalens medför ett ifrågasättande 

huruvida sjukdomen är ett funktionellt, kontrollerat redskap som bör behållas eller 

om sjukdomen är en fiende utom deras kontroll och som måste förgöras. I en studie 

undersöktes patienters attityder gentemot AN. Deltagarna i studien fick skriva två 

brev till sin sjukdom; ett till sjukdomen som sin vän och ett till sjukdomen som en 

fiende. Resultatet illustrerar alla de positiva aspekter som sjukdomen har, men också 

alla negativa aspekter. Att sjukdomen upplevs så pass tudelad, lämnar patienter 

ambivalenta över att bli friska eller ej (Serpell et al., 1999). Litteraturstudiens resultat 

kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse till varför patienter med AN ibland väljer att 

behålla sin sjukdom och motsätta sig behandling. 

 

Betydelse för omvårdnad 

I vården av en person med ätstörningsproblem kan vårdpersonal uppleva frustration 

och oro. Okunskap bland vårdteam och avsaknad av utbildad personal kan försvåra 

arbetet, samtidigt som det är uppenbart att situationen måste hanteras på något sätt. 

I mötet med personer med ätstörningsproblematik är det viktigt med information om 

kroppen, maten och sjukdomen. Det gäller information både om psykologiska 

konsekvenser men även de fysiska konsekvenserna som svält, bantning, kräkning och 
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överdriven träning medför. Det är även viktigt med kunskap om vilka orsaker som 

leder till att problem utvecklas och kvarstår (Björck & Ekeroth, 2012, 41-44). För att 

patienten skall kunna bli frisk är det viktigt att sjuksköterskan har god kunskap kring 

att stödja och lära ut nya beteendemönster och på så sätt hjälpa patienten att bli frisk 

(Ström, 2014). I slutändan ligger dock den avgörande möjligheten att tillfriskna hos 

patienten då viljan att bli frisk måste finnas (Colton & Pistrang, 2004; Patching & 

Lawler, 2009; Ström, 2014).  

 

Enligt Phil Barkers tidvattenmodell är det viktigt att sjuksköterskan tillsammans med 

patienten ser till att patienten kan återfå kontrollen över sitt liv genom nya 

erfarenheter och samspel mellan varandra. Sjuksköterskan främjar patientens väg 

mot tillfrisknande genom sitt förhållningssätt och inte genom användande av olika 

metoder. Det är relationen mellan sjuksköterska och patient som leder till förändring 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 71-72). Flera samtidiga riskfaktorer är viktiga att 

identifiera för att kunna ge ett ändamålsenligt stöd så att patienten får möjlighet att 

återta kontroll över sitt liv. En slutsats av litteraturstudien är att sjuksköterskan bör 

vara medveten om den starka kontroll som personer med AN kan uppleva sig ha över 

maten och den tillfredsställelse detta kan ge dem, samt den eventuella problematik 

detta kan medföra vid behandling. Litteraturstudiens resultat kan ge sjuksköterskan 

en ökad förståelse till varför patienter med AN ibland väljer att behålla sin sjukdom 

och motsätta sig behandling. Ökad kunskap hos sjuksköterskan kan ge en bättre 

förståelse för olika beteenden hos kvinnor med AN. Kunskap kan då skapa bättre 

förutsättningar för en god och hälsosam relation till patienten. Det är viktigt att 

sjuksköterskan i relationen till kvinnor med AN har god kunskap om vilka känslor 

och upplevelser som kan uppstå vid AN, samt vilka faktorer som leder till utveckling 

och behållande av problemen. Det är vanligt att kvinnor med AN upplever 

ambivalens om huruvida de vill bli fria från sjukdomen eller inte. Det är också av stor 

vikt att sjuksköterskan har kunskap kring hur känslan av ambivalens kan hindra den 

drabbade att motsätta sig behandling och viljan att bli frisk. Denna kunskap kan 

underlätta för sjuksköterskan att stödja kvinnor med AN att återta kontroll över sina 

liv. Sjuksköterskans uppgift är att förse den drabbade med information och kunskap 

kring hur tillfriskning och ändring av beteende kan genomföras. Litteraturstudiens 

resultat kan ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal ökad kunskap och förståelse 
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och därmed bättre förutsättningar för att ge en god omvårdnad och bättre stöd till 

kvinnor med AN. 

 

Metoddiskussion 

Eftersom att denna litteraturstudie var författarnas första, kan datainsamlingen, 

analysen och granskningen påverkas av bristfällig erfarenhet och kunskap 

(Henricson, 2012, 472). Litteraturstudien baseras på kvalitativa studier. Kvalitativ 

metod används för att komma nära individer, och intervjuer ger en närmre relation 

till individen än vad enkäter gör (Kjellström, 2012, 85). Kvalitativ metod ger data från 

individens egna ord och beskrivning av ett fenomen (Olsson och Sörensen, 2011, 

106). Utifrån detta kan slutsats dras att författarna valt en relevant metod utifrån 

litteraturstudiens syfte.  

 

Litteratursökningen har inte begränsats till en databas. Datainsamlingen har 

genomförts i databaser som Cinahl och PsycINFO och kompletterats med sökning i 

tidskriften European Eating Disorders Review. För att få en tillfredsställande 

omfattning på datainsamlingen bör sökningen genomföras i flera olika databaser 

(Willman et al., 2011, 79-80). För att granska de utvalda studierna använde sig 

författarna av ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Willman et al., 2011, 

175). Protokollet saknade tydliga riktlinjer för hur den skulle användas. Författarna 

fick således själva bedöma studiernas kvalitet som hög, medel eller låg. Författarna 

bedömde studier med litet urval som låg/medel, och de studier med ett större urval 

bedömdes som hög kvalitet. Slutsats kan dras om att protokollet tappade sin funktion 

och studiernas kvalitet grundades på författarnas subjektiva bedömning.  

 

Av de tio studier som utgör litteraturstudiens resultat är sju från Storbritannien, två 

från Norge och en från Sverige. Överförbarhet uppnås om resultaten går att föra över 

till andra människor, situationer eller grupper (Wallengren & Henricson, 2012, 488). 

De studier som författarna använt till denna litteraturstudies resultat, har genomförts 

i ett litet geografiskt område. Det som är gemensamt med studierna är att alla gjordes 
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i västeuropeiska industriländer. Detta leder enligt författarna till att resultatet är 

överförbart till andra industriländer i Västeuropa. För att få en ökad överförbarhet till 

andra delar av världen skulle författarna inkluderat studier från ett bredare 

geografiskt område. Författarna har under arbetets gång tagit hjälp av handledare 

och studiekamrater som har fått granska delar av arbetet. Detta ökar enligt 

Wallengren & Henricson (2012) trovärdigheten, pålitligheten och innehållsvaliditeten 

(492).  

 

Totalt, i de studier som ingår i litteraturstudiens resultat, medverkar 162 kvinnor. Av 

dessa 162 var 36 kvinnor inneliggande och 47 stycken var dagvårdspatienter. I två 

studier med totalt 79 (68+11) deltagare framgår det inte i urvalet om de var 

inneliggande eller inte. Sextioåtta av dessa 79 var patienter som tillfrisknat från AN 

när de deltog i studien. Åldrar på kvinnorna i studierna sträckte sig från 19-51 år. 

Åldersskillnaderna kan ha påverkat litteraturstudiens resultat genom att upplevelser 

kan skilja sig hos de unga som inte levt särskilt länge med sjukdomen jämfört med de 

äldre som kan ha levt en längre tid med AN och sett fler sidor av sjukdomen. 

 

Etisk reflektion 

För att det vetenskapliga värdet ska bli så högt som möjligt är det viktigt att endast 

studier som är etiskt godkända eller har etiska överväganden tas med i 

litteraturstudien. Saknas detta bör tidsskriften undersökas gällande acceptans av 

artiklar utan etisk hänsyn (Wallengren & Henricson, 2012, 492). I nio av tio 

analyserade studier i denna litteraturstudie fanns etiskt godkännande. I den tionde 

studien kunde det inte påvisas något etiskt godkännande men den innehöll ett etiskt 

resonemang, och författarna valde därför att inkludera studien.  

 

Bristfälliga metodologiska kunskaper och begränsade språkkunskaper kan leda till 

felaktiga tolkningar och bedömningar (Kjellström, 2012, 86). Författarna har försökt 

kompensera dessa brister genom att individuellt och gemensamt översätta och tolka 

utvalda studier. Wallengren och Henricson (2012) skriver att vara påläst och kunnig 
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inom ett område kan leda till felaktiga analysresultat. Att inte ha någon förförståelse 

kan vara bra för en hög validitet och trovärdighet (489). Utifrån detta kan slutsats 

dras att författarnas okunskap i området har gynnat litteraturstudiens trovärdighet. 

 

Konklusion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av AN. Att bli 

sjuk upplevs bero på en kombination mellan intrapersonella faktorer, familjära 

faktorer och samhälleliga faktorer. Det handlar ofta om en kombination mellan låg 

självkänsla och lågt självförtroende med yttre påtryckningar från familj och samhälle 

gällande höga förväntningar och förändrade kroppsideal. Sjukdomen upplevs i början 

som en vän och tillför struktur, kontroll och andra positiva aspekter som bättre 

självförtroende och uppmärksamhet. Sjukdomen övergår från en kontrollerad vän till 

en kontrollerande fiende. Kvinnor upplever att deras kontroll över mat övergår till att 

bli kontrollerad av mat och de andra positiva egenskaperna blir alltmer 

problematiska. Trots att dessa känslor uppkommer, har kvinnor med AN svårt för att 

släppa sjukdomen. De upplever att den har varit en så stor del av deras liv och hjälpt 

dem på många olika sätt och det förhindrar kvinnorna att ta steget mot förbättring.  

 

Denna litteraturstudie tillhandager kunskap om vilka upplevelser kvinnor kan ha vid 

AN. Detta ger sjuksköterskor och annan vårdpersonal ökad förståelse kring vad som 

pågår inuti de som lider av AN och kan då skapa en bättre relation med patienterna 

och ha ett bättre anpassat bemötande. Sjuksköterskan kan med hjälp av sitt 

förhållningssätt stödja kvinnan att återfå kontroll över sitt liv. Enligt Phil Barkers 

tidvattenmodell är det sjuksköterskans relation till patienten som lägger grunden för 

en god förändring (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 71-72). Att beakta är att den 

slutgiltiga faktorn för ett gott tillfrisknande är att patienten själv ska ha viljan och 

motivationen för att göra en förändring. Vidare forskning anser författarna behövas 

kring mäns upplevelser av AN. Majoriteten av de som drabbas är kvinnor men 

mängden forskning kring män är relativt låg. 
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emotions 

Peer Reviewed. 

English Language, 

Publication Year 

1999-2015, 

Female 

13 13 4 2 

12/11 Cinahl with Full Text experience AND 

anorexia 

nervosa AND 

narrative 

analysis 

Peer Reviewed, 

Female, English 

Language 

8 8 1 1 



 
 

Tabell 2. Urvalstabell Bilaga 2        Bilaga 2 

Författare 

År 

Land 

Titel 

 

Syfte Metod Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

Nordbø, R 

Espeset, E 

Gulliksen, K 

Skårderud, F  

Holte, A 

 

2006 

Norge 

The meaning of  

self-starvation: 

Qualitative 

study of patients 

perception of 

Anorexia 

nervosa 

Beskriva och undersöka meningen 

med det anorektiska beteendet 

hos patienter med anorexia 

nervosa. 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk 

design. Data samlades 

via inspelade 

intervjuer. Det 

framgår ej på ett 

tydligt sätt om 

intervjuerna var 

individuella eller ej. 

 

 

Tjugoen patienter 

anmälde sig frivilliga till 

studien. Tre exkluderades 

pga. hög ålder. Kvar blev 

18 kvinnor i åldrarna 20-

34 år. Vid intervjuerna 

vårdades 14 patienter i 

öppenvården och 4 i 

slutenvården. 

Rekryteringen gjordes på 

olika institutioner för 

ätstörningar i Norge.  

I resultatet beskrevs 

sjukdomen som ett sätta 

att bibehålla stabilitet och 

säkerhet i vardagen, ett 

sätt för att få bättre 

självförtroende, hjälpte till 

att undvika jobbiga 

situationer och bidrog till 

ett högre självförtroende. 

Det finns även beskrivet att 

folk i omgivningen började 

bry sig. 

Medel 

Nilsson, K 

Abrahamsson, E 

Torbiornsson, A 

Hägglöf, B 

 

2007 

SE 

Causes of 

Adolescent 

Onset Anorexia 

Nervosa: Patient 

Perspectives 

Syftet är att beskriva tankar hos 

före detta patienter med AN kring 

varför de från första början 

utvecklade anorexia nervosa.  

Kvalitativ metod. 

Semi-strukturerade 

individuella intervjuer. 

Intervjuerna gjordes 

av erfaren 

vårdpersonal och 

samtalen spelades in 

för vidare analysering. 

Innehållsanalys enligt 

Kvale. 

Sextioåtta kvinnliga före 

detta patienter 

intervjuades 8 och 16 år 

efter första kontakt med 

barn och ungdomsvård 

pga sjukdomen.  Ålder 

anges ej. För rekrytering, 

se Nilsson och Hägglöf 

(2005).   

Resultaten visade att 

orsaker kopplades till jaget, 

familjen och sociala 

stressfaktorer utanför 

familjen. Mest vanligt var 

höga krav på sig själv och 

perfektionism. 

Medel/ 

Låg 



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

Fox, J 

 

2009 

UK 

A qualitative 

exploration of 

the perception 

of emotions in 

anorexia 

nervosa: A basic 

emotion and 

developmental 

perspective 

Det fanns två syften i denna 

studie. Det första var att studera 

uppfattningen av emotionella 

känslor hos kvinnor med AN. Det 

andra var att undersöka den 

sociala miljö som deltagarna växte 

upp i. 

Kvalitativ studie.  

Individuella intervjuer 

som varade i ungefär 

en timme. De ägde 

rum i ett privat rum på 

ett sjukhus. Grounded 

theory-metod. 

Informationsblad 

skickades ut till 30 

dagvårdspatienter. 

Sjutton svarade ja till att 

delta. En blev exkluderad 

för att det var en man 

och fem hann ändra sig. 

Vilket ledde till att det var 

elva kvinnor kvar. Både 

inneliggande och 

dagvårdspatienter. Ålder 

19-51 år 

Resultatet delades upp i två 

delar. Fynd som hittades i 

del ett var att hela familjen 

ofta hade svårt att uttrycka 

känslor och att känslor 

helst skulle hållas tillbaka. 

Fynd som hittades i del två 

var att deltagarna hade 

svårt att förstå och uttrycka 

känslor och att om man 

visade känslor kan det ses 

som en svaghet. 

Hög 

Kyriacou, O 

Easter, A 

Tchanturia, K 

 

2009 

UK 

Comparing 

views of 

patients, 

parents, and 

clinicians on 

emotions in 

anorexia: A 

qualitative study 

Syftet var att utforska de mest 

framträdande frågorna som rör 

känslor och social funktion hos 

kvinnor med AN. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer gjordes i 

fokusgrupper med 

öppna frågor på 

frågeformulär. 

Tematisk 

analysprocess.  

Sex kvinnliga patienter i 

åldrarna 20-36 år. Tolv 

föräldrar till barn som fått 

sjukhusvård pga AN, 

dessa rekryterades via 

Carers Volunteer 

Database. Sju 

sjuksköterskor, 3 

psykiatriker och 9 

psykologer som alla 

jobbade på 

ätstörningsavdelningar. I 

resultatet har endast 

patientperspektivet 

använts. 

Resultatet visar på tydliga 

problem kring hantering 

och uttryck av känslor. 

Resultatet visar även att 

emotionellt undvikande, 

negativa känslor, avsaknad 

av empati och problem med 

sociala interaktioner är 

vanligt förekommande 

bland kvinnor med AN. 

Hög 



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

Tierney, S 

Fox, J 

 

2010 

UK 

Living with the 

‘anorexic voice’: 

A thematic 

analysis 

Att undersöka upplevelser och 

tankar om hur det kan vara att 

leva med en “anorexic voice”.  

Kvalitativ studie.  

Deltagarna fick skriva 

en dikt, en reflektion, 

ett brev eller en 

narrativ berättelse om 

deras liv med den 

anorektiska rösten. 

Tematisk 

analysprocess. 

Trettiosju kvinnor 

tillfrågades via en 

‘självhjälpsorganisation’. 

Av dessa tillfrågade var 

det 21 som skrev 

användbara texter. Ålder 

anges ej. 

Både positiva och negativa 

tankar om deras röst 

framkom. Rösten var som 

starkast i början av 

sjukdomstiden, och trots 

dess hårda och kraftfulla 

karaktär kände deltagarna 

en tillhörighet till den. 

Hög 

Ross, J 

Green, C 

 

2011 

UK 

Inside the 

experience of 

anorexia 

nervosa: A 

narrative 

thematic 

analysis 

Denna studie avser att undersöka 

om inläggning i slutenvården 

upplevdes som botande för 2 

kvinnor med AN. 

Kvalitativ studie.  

Semistrukturerade 

intervjuer fördelat på 

2 möten med varje 

deltagare. Tematisk 

analys. 

Två kvinnor med AN. 

Ålder över 18 år. Blev 

tillfrågade genom att de 

fick informationsblad ang. 

deltagande skickat till sig. 

Rekrytering beskrivs ej i 

detalj. 

Alla teman handlar om 

relationen till olika 

fenomen. Känslor som 

framgår är att sjukdomen 

är en separat enhet, man 

känner sig fängslad, 

ensam. Sjukdomen 

används som ett sätt att 

hantera situationer i 

vardagen. Även en 

svårighet att lita på andra 

beskrivs.  

 

 

 

Medel/ 

Låg 



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

Espeset, E 

Gulliksen, K 

Nordbø, R 

Skårderud, F 

Holte, A 

 

2012 

Norge 

The link 

between 

negative 

emotions and 

eating disorder 

behaviours in 

patients with 

anorexia 

nervosa 

 

 

Syftet är att undersöka 

sambandet mellan negativa 

känslor och ätstörningsbeteende 

hos kvinnor med AN. 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Intervjuerna var 

mellan 75 och 120 

minuter. Intervjuerna 

var individuella och 

spelades in. Grounded 

theory-metod. 

Fjorton kvinnor i åldrarna 

20-39 år. De fick 

information om studien 

genom deras terapeut.  

Deltagarna beskrev olika 

negativa känslor, vilket 

strategi de använder för att 

undvika dessa känslor och 

sist vilket 

ätstörningsbeteende de tar 

till. Känslor som beskrevs 

var nedstämdhet, ilska, 

självförakt och rädsla. De 

olika känslorna hjälper dem 

att hantera svåra 

situationer i vardagen. 

Hög 

Williams, S 

Reid, M 

 

2012 

UK 

“It’s like there 

are two people 

in my head”: A 

phenomenolog-

ical exploration 

of anorexia 

nervosa and its 

relationship to 

the self 

 

 

Syftet är att undersöka 

erfarenheter av anorexia nervosa 

hos de som använder “pro-

recovery”-websidor. 

Kvalitativ metod. Data 

samlades via “online 

focus groups” eller via 

e-intervjuer. 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

Fjorton deltagare varav 2 

män i åldrar 21-50. 

Rekrytering gjordes på 

olika hemsidor med 

inriktning på 

återhämtning från AN. I 

resultatet tas endast 

kvinnornas upplevelser 

upp.  

 

Deltagarna beskrev sin 

sjukdom som ett verktyg 

att hantera och undvika 

negativa känslor, ändra 

identitet och att få kontroll. 

Anorexian beskrivs som en 

vän och den ställer upp när 

man behöver den. Över tid 

övergår den till att bli en 

fiende och kvinnor känner 

sig ambivalenta inför om de 

vill bli friska eller ej. 

 

Medel/ 

Låg 



 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 

Resultat Kvalitet 

O´Shaugnessy, 

R. 

Dallos, R. 

Gough, A. 

 

2013 

UK 

A narrative 

study of the 

lives of women 

who experience 

anorexia 

nervosa 

 

Att försöka förstå och presentera 

upplevelser hos kvinnor som har 

allvarliga ätstörningar med 

diagnosen anorexia nervosa. 

Kvalitativ metod. 

Narrativ design. Data 

samlades i tre faser: 

”life-story” intervju, 

semistrukturerade 

intervjuer och i en 

validationsprocess. 

Analyserades med två 

narrativa 

analysmetoder.  

Fyra, brittiska kvinnor. 

Två 21, och två 35 år 

gamla med diagnos i 1-17 

år. Kvinnorna 

rekryterades från en 

enhet för ätstörningar.  

Upplevelser som beskrivs är 

problem med familj och 

vänner som bråk och 

konflikter. Rädsla för att de 

tycker att världen är farlig 

och hotfull. Kvinnorna 

beskriver dåliga 

förhållanden med sina fäder 

och närmre relationer med 

mödrarna. 

Medel/ 

Låg 

Fox, J 

Diab, P 

 

2013 

UK 

An exploration 

of the 

perceptions and 

experiences of 

living with 

chronic anorexia 

nervosa while an 

inpatient on an 

Eating Disorder 

Unit: An 

Phenomeological 

Analysis (IPA) 

study 

Syfte var att studera patienters 

upplevda erfarenheter av att leva 

med och behandlas för Anorexia 

Nervosa på en ätstörningsenhet.  

Kvalitativ metod.  

Datainsamling via 

individuella intervjuer. 

Fenomenologisk 

analys. 

Sex kvinnliga deltagare 

inneliggande på 

ätstörningsklinik. Ålder 

19-50 år. Deltagare 

rekryterades via två 

ätstörningsenheter. 

I resultatet beskriver 

kvinnorna att de från 

början inte förstod att de 

hade en ätstörning.  

Behandlingen beskrevs som 

väldigt svår för kvinnorna. 

Kvinnorna beskrev att det 

var svårt att upprätthålla 

relationer för att sjukdomen 

tagit över deras liv. Det 

beskrivs en kamp mot 

sjukdomen och där 

kvinnorna upplevde att 

personalen såg dem som 

ett problem istället för 

sjukdomen. 

Hög/ 

Medel 



 
 

Bilaga 3. Granskningsprotokoll (Willman et al., 2011) 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod 

Tydlig avgränsning/problemformulering?   Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska 

Antal ......................... 

Ålder ......................... 

Man/kvinna ............... 

Är kontexten presenterad?   Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?     Ja Nej Vet ej 

Urval 

- Relevant?     Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt?     Ja Nej Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?    Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?    Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?    Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad?     Ja Nej Vet ej 

- Råder - analysmättnad?    Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja Nej Vet 

ej 

Genereras teori?     Ja Nej Vet ej 



 
 

Huvudfynd: 

...................................................................................................................

... 

Sammanfattande bedömning av kvalitet Bra Medel Dålig 

 


