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Abstrakt  

Titel: Kvinnors upplevelser av att leva med bulimi. Bakgrund: Bulimi 

karakteriseras av täta episoder av hetsätning följt av bland annat självframkallande 

kräkningar. Det förekommer en patologisk vikt- och utseendefixering. Bland de 

drabbade är cirka 90 % kvinnor. Känslor av skam, låg självkänsla och rädsla för 

stigmatisering är vanligt hos kvinnor med bulimi. Syfte: Syftet med litteraturstudien 

var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bulimi.  Metod: En 

litteraturstudie genomfördes för att skapa en djupare förståelse för det valda 

fenomenet. Åtta vetenskapliga kvalitativa artiklar valdes, kvalitetsgranskades, 

analyserades, sammanställdes och presenterades till ett resultat. Resultat: 

Resultatet sammanställdes i tre kategorier; tankar om bakgrunden till bulimin, 

hetsätningsbeteendet och att bli fri från bulimin. Slutsats: Samhälleliga ideal och 

normer kan ha stor betydelse för kvinnors negativa självbild och 

ätstörningsutveckling. Kvinnorna använde självdestruktiva metoder för att hantera 

och kontrollera ytliga och djupa underliggande känslor och tankar. Antalet 

återhämtade från bulimi har en låg siffra och nya behandlingsalternativ samt 

forskning kring dessa borde prioriteras.  

 

Nyckelord: Kvinnor, bulimi, erfarenhet, återhämtning, kräkning. 

 

 

 

  



 
 

Abstract  

Title: Women´s experiences of living with bulimia. Background: Bulimia is 

characterized by frequent episodes of binge eating followed by e.g. self-induced 

vomiting. There is a pathological weight and appearance fixation. About 90% of all 

sufferers are women. Feelings of shame, low self-esteem and fear of stigma are 

common in women with bulimia. Aim: The aim of this literature study was to 

describe women´s experiences of living with bulimia. Method: A literature study 

was conducted to create a deeper understanding for the chosen phenomenon. Eight 

scientific articles were reviewed, discussed, analyzed and presented to a result. 

Results: The results were compiled into three categories; thoughts about the 

background to the bulimia, the binge behavior and to be free from bulimia. 

Conclusion: Societal ideals and standards can have a major impact on women´s 

negative self-image and eating disorder development. The women used self-

destructive methods to manage and control the superficial and deep underlying 

feelings and thoughts. The number of recovered from bulimia are low and new 

alternative of treatment as well as research on this should be prioritized.  

 

Keywords: Women, bulimia, experience, recovery, purging.  
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BAKGRUND 

I dagens samhälle spelar utseendefixering och skönhetsideal stor roll och påverkar 

framförallt unga kvinnor med en ökad risk för ätstörningar.  Det råder normer och 

skönhetsideal om att vara smal, snygg och vältränad vilket ställer höga krav på 

kvinnor. Förväntningarna kan leda till bantning vilket kan vara en bidragande orsak 

till utveckling av en omfattande ätstörningsproblematik (Wentz 2014, 283). 

Vid anorexi råder det stark beslutsamhet kring att gå ner i vikt. Vid bulimi saboteras 

försöken av att kontrollera utseendet av okontrollerbara hetsätningsattacker 

(Allgulander 2014, 245). I denna litteraturstudie har författarna valt att fokusera på 

bulimi.  

 

Det finns olika typer av ätstörningar och de vanligaste är anorexia nervosa, 

hetsätningsstörning och bulimia nervosa. Enligt DSM-5 drabbar anorexia nervosa 

oftast tonåringsflickor och unga kvinnor. Sjukdomen karakteriseras av förvrängd 

kroppsuppfattning och överdriven bantning som leder till kraftig viktminskning med 

en extrem rädsla över att bli tjock (American Psychiatric Association (APA) 2013). 

Hetsätningsstörning ingick tidigare i DSM-IV som en diagnos under ”ätstörning utan 

närmre specifikation” men blev accepterad som en egen kategori i DSM-5. 

Hetsätningsstörning definieras som episoder av brist på kontroll med återkommande 

perioder av hetsätning av signifikant mer mat under en kort period än vad de flesta 

människor skulle kunna äta. Personer med hetsätningsstörning kan känna skuld, 

skam och självförakt vilket gör att de hetsäter i smyg för att dölja sitt beteende. 

Sjukdomen är förknippat med starkt lidande och förekommer i genomsnitt minst en 

gång i veckan över tre månader (APA 2013). 

 

Bulimia nervosa är karakteriserat av täta episoder av hetsätning följt av 

självframkallande kräkningar, användning av laxerande, diuretika, hård träning eller 

fasta för att undvika att gå upp i vikt. En person med bulimi kan inom en två-

timmarsperiod äta en betydligt större mängd mat än vad de flesta personer skulle 

klara av. DSM-5´s kriterier för diagnos har sänkts från hetsätning och 

kompensationsbeteende två gånger i veckan till en gång i veckan. Personer med 

bulimi har en känsla av att förlora kontrollen och känner att de inte kan sluta äta eller 

kontrollera hur mycket de äter. Deras bild av sig själva är påverkad av kroppsform 

och vikt (APA 2013). Liksom vid anorexi förekommer en patologisk vikt-och 
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utseendefixering (Socialstyrelsen 2015). En studie visar att 77 % av kvinnor med 

bulimi kompenserade för deras hetsätning med kräkning, laxerande eller diuretika. 

Resten av kvinnorna använde sig inte av kräkningar utan istället kompenserade de 

med träning eller fastande (Keski-Rahkonen et al. 2009).   

 

En finsk tvillingstudie visar att incidensen för kvinnor i åldern 16-20 år med bulimi 

ökade med 50 procent, från 200 till 300 per 100 000 när DSM-5-kriterierna för 

bulimi sänktes från symtom två gånger i veckan till symtom en gång i veckan. 

Prevalensen för bulimi var 1,7 % respektive 2,3 %  för personer med symtom två 

gånger respektive en gång i veckan (Keski-Rahkonen et al. 2009).  

   

Kvinnor i åldern 20-24 år utgör den största riskgruppen för utveckling av bulimi 

(Hoek och van Hoeken 2003). En studie visar att prevalensen för bulimi var upp till 

två procent och det var nästan 10 gånger vanligare hos kvinnor än hos män, det vill 

säga 90 % av alla drabbade var kvinnor (Smink, Hoeken och Hoek 2013; Toto-

Moriarty 2013). I en annan studie framkom att prevalensen för 20-åriga kvinnor var 

2,6 %. Den vanligaste åldern för utveckling av bulimi hos kvinnor var 16-20 år (Stice, 

Marti och Rohde 2013). I en nio-årig uppföljningsstudie på kvinnor med bulimi 

framkom att 72,7 % var återställda och 27,3 % inte var återställda (Reas, Williamson, 

Martin-Corby och Zucker 2000). Studien av Keski-Rahkonen et al. (2009) visar att 

55 % av patienter med bulimi enligt DSM-5´s kriterier var friska och återsällda fem år 

efter att de blev sjuka. Enligt en studie var dödligheten för bulimi 3,9 % (Crow et al. 

2009).  

 

Det finns få studier gjorda som visar kvinnors upplevelser av att leva med bulimi men 

tillgänglig forskning menar att känslor av skam, låg självkänsla och rädsla för 

stigmatisering är vanligt hos kvinnor med bulimi (Daley, Jimerson, Heatherton, 

Metzger och Wolfe 2008). Bulimi är förknippat med humörsvängningar, sociala 

problem och problem med nära relationer. Överdriven matkonsumtion kan leda till 

ekonomiska problem. Trots det som nämnts ovan har en person med bulimi ofta ett 

välfungerande socialt liv i skolan, på jobbet och/eller i privata sammanhang. 

Personer med bulimi kan få deras ”bulimiska liv” att fungera då de ofta lever med sin 

sjukdom i hemlighet.  Som nämnt tidigare innefattar de kliniska egenskaperna hos 

bulimi hetsätning och kräkning, eller andra kompensatoriska metoder. Tillståndet 
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kan orsaka somatiska komplikationer vilket kan bidra till en ökad dödlighet (Nielsen 

2001). Påverkan på hjärta och cirkulation, frätskador på tänder och mag-och 

tarmproblem kan förekomma (Socialstyrelsen 2015). 

 

Sjukskrivning bör undvikas i den mån det går då det ofta har en negativ påverkan på 

personer med bulimi. För det mesta fungerar de bra socialt och i arbete. Dock har 

tidig upptäckt av sjukdomen och en kraftfull behandlingsinsats stor betydelse för ett 

snabbare tillfrisknade. Det är viktigt att notera eventuell samsjuklighet hos personen 

med bulimi som till exempel ångest, depression och missbruk, då detta ska behandlas 

samtidigt som ätstörningen för bästa resultat (Socialstyrelsen 2015). 

 

En vanligt förekommande behandlingsmetod av bulimi är kognitiv beteendeterapi 

(KBT). Huvudkritiken mot denna metod är att bara omkring 50 % får en fullständig 

och långsiktig återhämtning (Vanderlinden 2008). En variant av detta är KBT-E som 

just nu är den ledande, evidensbaserade ätstörningsbehandlingen. KBT-E har 

utvecklats av professor Christopher Fairburn och står för ”enhanced cognitive 

therapy”, vilket är en transdiagnostisk behandling, specifikt inriktad på ätstörningar 

(Fairburn 2008). Denna behandling är en bredare form av KBT och lämpar sig bäst 

för de som har mer omfattade problem vid sidan av sin ätstörning. Kvinnorna som 

har testat denna behandling visar stor ihållande förbättring över tid. Dessutom visar 

sig livskvaliteten vara ökad efter denna behandling (Onslow, Woodward, Hoefkens 

och Waddington 2016). 

 

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång visar det sig att bulimi är en sjukdom som 

är vanligast bland kvinnor i åldrarna 16-24 år och att många inte blir återställda efter 

behandling. Enligt Umeå universitets modell för omvårdnad är målet att bland annat 

förebygga sjukdom och ohälsa. Hälsa beskrivs utifrån en persons upplevelse av sin 

situation. Målet för hälso-och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för 

alla. Genom ett bra förhållningssätt och helhetssyn på människan har sjuksköterskan 

inflytande över att säkertställa en god omvårdnad. En viktig utgångspunkt för 

omvårdnaden är ett personcentrerat förhållningssätt där hela individen ses.   

Genom litteraturstudien vill författarna få insikt, förståelse och ökad kunskap om hur 

de drabbade kvinnorna beskriver att leva sitt liv med bulimi. Målet är att öka 

förutsättningarna att genom ökad förståelse kunna bemöta och vidta lämpliga 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Onslow%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25675875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodward%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25675875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoefkens%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25675875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waddington%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25675875


4 
 

omvårdnadsåtgärder som bidrar till att betydligt fler återhämtas och får en god, 

långsiktig hälsa. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bulimi. 

 

Metod  

Kvalitativ forskningsansats har använts i denna litteraturstudie. Åtta kvalitativa 

artiklar som beskriver kvinnors upplevelser av att leva med bulimi har analyserats. 

Syftet med kvalitativ forskning är att skapa en ökad förståelse för det valda 

fenomenet. Det är viktigt att alla studierna handlar om samma fenomen. Varje 

enskild forskningsstudie har ett kunskapsvärde och när flera studiers resultat 

sammanställs skapas ett större kunskapsvärde. Att subjektivt stå ”innanför” bidrar 

till ett mer djupgående resultat där specifika kontexter blir centrala. Genom att 

sammanställa tidigare utförd forskning skapas en ny helhetsbild där innebörden blir 

densamma men syntesen kan ge ny förståelse och kunskap (Friberg 2012, 121-124). 

Den korrekta benämningen på sjukdomen är bulimia nervosa men i vår 

litteraturstudie har vi använt oss av termen ”bulimi” (APA 2013). 

 

Sökmetoder 

Artikelsökningar har gjorts i databaserna; Cinahl, Scopus och PsycINFO. Till urvalet 

har följande sökord använts; bulimia, experience, purging, mentalization och 

recovery. Referenslistor har granskats från de redan valda artiklarna i syfte att finna 

fler lämpliga artiklar men det gav oss inget nytt till urvalet. Sökningarna redovisas i 

en sökmatris (Bilaga 1). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 69, 72) menar att 

databasernas ämnesordlista används för att kontrollera korrekta termer i 

sökningarna. De booleska termerna ”AND” och ”OR” har använts för ett mer 

begränsat respektive bredare resultat (Östlundh 2012, 69). Andra begränsningar som 

gjordes var ”peer reviewd” och ”english” samt i vissa fall ”nursing”. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011, 73) är peer reviewd en granskning för att säkerställa 

vetenskapligheten i artikeln. Artikeln bedöms av kollegor som är insatta i ämnet och 

granskarna är oberoende i förhållande till författaren. 
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Urval  

Inklusionskriterier i litteraturstudien var empiriska studier med medelhög- hög 

kvalitet som svarade på vårt syfte. Deltagarna var kvinnor i åldrarna 18 och uppåt 

som hade eller tidigare haft diagnosen bulimi. Tanken från början var att använda 

studier från 2000 och framåt men resultatet var begränsat och författarna fann en 

lämplig studie från 1997. I en av studierna ingick en man men endast kvinnornas 

resultat inkluderades. I några av de valda artiklarna inkluderas 

behandlingserfarenheter men även kvinnornas upplevelser av bulimin redovisas. 

Exklusionskriterier var övriga ätstörningar, studier enbart om behandlingar, andra 

språk än engelska, studier som inte var vetenskapliga samt studier som hade låg 

kvalitet. För att säkerställa kvaliteten på artiklarna i litteraturstudien användes ett 

protokoll från Olsson och Sörensen (2011, 285). (Bilaga 2). Inkluderade artiklar samt 

kvalitetsgranskning redovisas i en artikelöversikt (Bilaga 3). Slutligen valdes åtta 

kvalitativa artiklar ut, tre av dessa med medelhög kvalitet och fem med hög kvalitet. 

 

Analys 

Med hjälp och inspiration från en modell av Friberg (2012, 127-129) genomfördes 

analysarbetet av de valda kvalitativa artiklarnas resultat i flera steg. Resultatets 

helhet sönderdelas till mindre delar för att hitta aspekter som svarar på syftet. 

Därefter byggs smådelarna samman och skapar en ny helhet. Enligt Fribergs modell 

sker detta i fem steg. I första steget läses de valda artiklarnas resultat flera gånger för 

att få en tydlig bild om vad de handlar om. Uppbyggnad och eventuella kategorier 

uppmärksammas. I det andra steget läggs fokus sedan på att i varje enskild artikel 

identifiera kategorier med tillhörande subkategorier men också andra intressanta och 

användbara fynd. I tredje steget görs en sammanställning för att få en överblick av 

vad som ska analyseras. I fjärde steget identifieras likheter och skillnader mellan de 

olika studiernas resultat. Slutligen i femte steget formuleras en helhetsbeskrivning 

som ligger till grund för de nya temana.  

 

Samtliga studiers resultat lästes noga igenom av litteraturstudiens författare för att 

skapa en helhetsbild. Meningar och ord för respektive resultat skrevs ner i ett 

dokument. Redan här kunde likheter och skillnader ses och funderingar på rubriker 

och underrubriker började. All relevant resultattext färgmarkerades i olika färger 

beroende på innehåll. Resultattexten sorterades därefter i grupper utifrån likartat 
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innehåll. Ett dokument per rubrik skapades där passande textmaterial fördes över.  

Författarna kunde efter fortsatt analys av artiklarnas resultat identifiera och 

benämna kategorier och underkategorier utifrån resultattextens innehåll. Slutligen 

genomfördes sammanställningen och en ny helhet skapades.   

 

Forskningsetik  

Forskarnas etiska ansvar i ett forskningsprojekt innebär att vara medveten om sitt 

eget lands etiska och rättsliga bestämmelser vad gällande forskning på människor 

samt vara medveten om de internationella bestämmelserna. Betydelsen av 

forskningen måste uppväga de risker och olägenheter som deltagarna i projektet kan 

utsättas för. Deltagarnas integritet ska respekteras till fullo och personuppgifter 

behandlas på ett säkert sätt. Tillräcklig information om syfte, metod, finansiering, 

forskarnas institutionella tillhörighet samt förväntade fördelar och möjliga risker 

med projektet ska deltagarna informeras väl om. De ska även informeras om att de 

när som helst kan avbryta sitt deltagande i projektet. Ett skriftligt samtycke lämnas 

på att deltagarna har förstått informationen. När projektet är avklarat måste varje 

deltagare få tillgång till de metoder som visats sig vara de bästa i undersökningen.  

Vid publicering av forskningsresultatet har både forskarna och utgivarna etiska 

skyldigheter. Forskarna är skyldiga att se till att resultatet är noggrant presenterat. 

Både de positiva och negativa slutsatserna ska publiceras. Finansieringen, forskarnas 

institutionella tillhörighet och möjliga intressekonflikter ska anges i publikationen 

(Helsingforsdeklarationen 2013). Författarnas etiska ansvar har varit att redovisa 

samtliga artiklars resultat, såväl positivt som negativt, som svarar mot studiens syfte. 

Samtliga inkluderade artiklar till litteraturstudien är etiskt godkända. 
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Resultat  

Resultatet med de kategorier och underkategorier som skapades efter analys 

presenteras. Se översikt tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Tankar om bakgrunden till 

bulimin 

Samhällets krav och idealbilder 

Självbild 

Familjeförhållanden 

Hetsätningsbeteendet  Målmedveten och hemlighållen 

procedur 

Bulimin som en del av livet 

Hetsätning för att hantera 

känslor och få kontroll 

Att bli fri från bulimin   Lämna bulimin och våga söka 

hjälp 

Erfarenheter av stöd och hjälp 

Förändrad identitet och ”nytt” 

liv  

 

Tankar om bakgrunden till bulimin 

Litteraturstudien visar att samhällets förväntningar och typiska normer för hur en 

kvinna ska se ut ställer höga krav på kvinnornas utseende. En negativ självbild är 

vanligt hos kvinnor med bulimi. Många av kvinnorna hade frånvarande och icke-

förstående föräldrar vilket beskrevs bidra till utvecklingen av bulimin och problem 

med att hantera känslor.  

 

Samhällets krav och idealbilder  

Studier visar att kvinnor med bulimi beskriver att samhället är uppbyggt efter typiska 

normer på hur en kvinna ska eller inte; vara, agera och se ut. De är konstant 

omringade av smygande bilder från sociala medier som bidrar till förtryck och 

maktlöshet. De blev i ung ålder påverkade vad gäller kroppsform, klädval och 

klädstorlek och ju smalare kropp desto mer komplimanger gavs från andra och 

motivationen till att fortsätta med en strikt diet ökade. Förväntningarna ställer höga 
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krav på kvinnorna (Jeppson, Richards, Hardman och Granley 2010; Brooks, 

LeCouteur och Hepworth 1997).  

Självbild  

I studierna framkommer att många kvinnor med bulimi hade negativa tankar om sig 

själv och var väldigt missnöjda med sin kropp eller specifika kroppsdelar. De önskade 

starkt att uppnå en, vad de ansåg, vara en smal figur. Hur de såg ut var för dem starkt 

sammankopplat med att vara värdefull och att duga som människa (Jeppson, 

Richards, Hardman och Granley 2010; Proulx 2008; Brooks, LeCouteur och 

Hepworth 1997). Två kvinnor berättar att deras självbild påverkats negativt av 

sexuella trakasserier i ung ålder. Det hade medfört en osäkerhet, låg självkänsla och 

en undran om vem som ville vara med dem i framtiden (Jeppson, Richards, Hardman 

och Granley 2010). En kvinna beskriver att i möten med andra människor, lade hon 

så stor vikt vid att tänka på hur hon var och vad hon sa, vilket kunde resultera i att 

hon hade svårt att vara i nuet och fokusera på samtalet (Proulx 2008). 

 

Familjeförhållanden  

I en studie berättar några kvinnor om hur deras familjeförhållanden påverkat dem 

negativt samt varit en bidragande faktor i utvecklingen av deras bulimi. Många växte 

upp med bråkande eller frånvarande föräldrar som inte hade tid att lyssna på 

exempelvis problem med utanförskap eller känslor. Kvinnorna undvek att be om 

hjälp och råd från sina föräldrar. Istället tryckte de undan sina tankar och känslor och 

löste problemen på egen hand. På grund av bristande stöd menar många av 

kvinnorna med bulimi att de idag får kämpa med att reglera sina känslor. En kvinna 

berättar att hon har en känslomässig bakgrund av rädsla och osäkerhet och hon tror 

fortfarande att det är farligt att visa känslor. En annan kvinna upplever att ingen 

förstår hennes känslor och hon beskriver sig själv som överkänslig i relation till andra 

(Pedersen, Poulsen och Lunn 2015). 

 

I en studie beskriver några kvinnor hur närstående lärt eller påverkat dem till ett liv 

med bulimi. Två av dem fick reda på fördelarna med att kräka upp maten och fick tips 

från sin svägerska respektive sin syster. En tredje kvinna hade en mamma med ett 

anorektiskt beteende och ätmönster som hon omedvetet tog efter (Jeppson, Richards, 

Hardman och Granley 2010). En kvinna var gymnast när hon var yngre och var rädd 
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att gå upp i vikt under tonåren. I hennes familj lades hög vikt vid det fysiska 

utseendet (Jeppson, Richards, Hardman och Granley 2010).    

 

Hetsätningsbeteendet  

Litteraturstudier visar att kvinnor med bulimi kan leva med sin sjukdom i hemlighet i 

många år. De hetsäter och kräker för att hantera känslor och bulimin är en stor del av 

deras liv.  

 

Målmedveten och hemlighållen procedur  

Studier visar att många kvinnor med bulimi beskriver stark målmedvetenhet och 

planering inför en hetsätning. Fokus ligger på att genomföra proceduren och det 

finns inget annat i tankarna. Även om frestelsen att hetsäta är en impuls görs aktiva 

val för att omgivningen inte ska märka något. De undivker att prata om sina problem 

eller förminskar symtomen, dels för att dölja men också för att inte skapa oro hos 

närstående. Kvinnorna måste vara vaksamma, försiktiga och ha uppmärksamhet på 

detaljer som kan avslöja deras beteende. De utför sin rutin och ser till att ingen 

märker något (Jeppson, Richards, Hardman och Granley 2010; Pettersen, Rosevinge 

och Ytterhus 2008; Broussard, 2005). Inför en hetsätning beskriver kvinnorna att de 

ser till att de är ensamma genom att koppla bort omvärlden. De stänger av 

mobiltelefonen, avbokar möten för att förhindra oväntade besök eller erbjuder sin 

partner möjligheten att gå ut och hitta på något. På detta sätt är det möjligt att under 

flera års tid dölja sjukdomen från sin partner eller andra nära relationer.  Även om 

sådana strategier ses som manipulativa, är syftet att ge åtminstone en illusion av 

värdighet (Pettersen, Rosevinge och Ytterhus 2008).  

 

Kvinnorna beskriver i en studie att de blir experter på att dölja och smyga med 

ätandet och kräkandet. Det är enkelt att försvinna på en toalett, gömma sig en stund 

för att kräkas, se till att det inte luktar något och efteråt vara och se ut precis som 

vanligt.  En kvinna berättar hur hennes mamma blev misstänksam. De hade ätit 

middag och hon gick in på toan för att kräkas men allt spolades inte ner. När 

mamman undrade om hon hade kräkts svarade dottern att hon fått ont i magen och 

att det bara var diarré. I samma studie avslöjar en kvinna att hon ibland stjäl mat från 

sina rumskamrater. Hon lägger sedan tillbaka likadan mat så att ingen ska märka 

något (Broussard, 2005). En annan kvinna berättar hur hon cyklade runt till flera 
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olika mataffärer för att omgivningen inte skulle bli misstänksam över all mat hon 

handlade. Hon bar ryggsäck som hon kunde lägga maten i och hade på sig 

träningskläder för att ge ett sportigt och hälsosamt intryck. Strategier som att dölja 

och ljuga beskrivs som tidskrävande, energipåfrestande och skamfullt. Det ökar även 

känslan av misslyckande och föraktet mot sig själv. I långa loppet leder allt 

maskerande till mer och mer social isolering. Att försöka hålla en strikt diet och 

ständigt misslyckas genom att hetsäta gör att livet känns kaotiskt och meningslöst  

(Pettersen, Rosevinge och Ytterhus 2008).    

 

Flera kvinnor beskriver en speciell känsla före en hetsätning. De uttrycker det som en 

euforisk känsla och att gå in i en trans, dimma eller tunnel där tankarna och sinnet 

försvinner. Hetsätningen är det enda som gäller och nöjdheten kommer inte förrän 

proceduren är över. Kvinnorna är så mentalt fokuserade på att hetsäta njutbara saker 

att de försvinner i ett surr av röriga och snabba tankar. Surret är så starkt att någon 

uppmärksamhet inte ges till faktorer som skulle kunna bekymra dem (Jeppson, 

Richards, Hardman och Granley 2010; Proulx 2008). En kvinna berättar hur hon 

promenerade snabbt och målinriktat till affären, full fokus på att handla maten för att 

sedan gå hem och äta alltihop. Hon var tvungen att få en lyckad hetsätning (Jeppson, 

Richards, Hardman och Granley 2010).  I en annan studie beskriver kvinnorna en 

njutning, en känsla av välbefinnande och en adrenalinkick att få äta mängder av mat 

som de vanligtvis inte tillåter sig att äta, mat som är tabubelagd. Det de hetsäter är 

oftast mat med högt fett- och kaloriinnehåll (Jeppson, Richards, Hardman och 

Granley 2010). 

 

Bulimin som en del av livet 

Studier visar att många kvinnor beskriver en stark känsla av att vara fast i sin 

sjukdom. Bulimin har påverkat dem så mycket att den har blivit en del av deras liv, 

identitet och personlighet. Trots att bulimin har ruinerat, förstört och stulit deras liv 

menar kvinnorna att det är svårt att släppa taget och de har svårt att föreställa sig ett 

liv utan den (Lindgren, Enmark, Bohman och Lundström 2014; Broussard 2005; 

Brooks, LeCouteur och Hepworth 1997). Några kvinnor i en studie ansåg att deras 

beteende var normalt även om de kunde förstå att andra tyckte att något var fel. 

Kvinnorna hade svårt att sätta in sig själv i relation till bulimin och de förminskade 

allvaret i deras beteende. De tyckte inte att de var sjuka på riktigt och under intervjun 
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som forskarna genomförde framkom att de betraktade de andra kvinnorna som 

”riktiga bulimiker” (Broussard 2005). I två studier jämför kvinnorna bulimi med 

anorexi. Där framkommer att anorexi är glorifierat, mer ultimat och mer socialt 

accepterat än bulimi. Bulimin är anorexins stackars äckliga kusin med ett skamligt, 

okontrollerat och felaktigt beteende. Kvinnor med bulimi är ofta normalviktiga 

jämfört med kvinnor med anorexi. Deras liv är ofta välfungerande på många sätt. 

Detta fick dem att känna att de inte var tillräckligt sjuka och inte förtjänade 

behandling (Pettersen, Rosevinge och Ytterhus 2008; Brooks, LeCouteur och 

Hepworth 1997).  

 

I en studie uttrycker kvinnorna att bulimin är en del av deras liv och detta till trots 

beskrivs den vara som en cancer, ett fängelse, en svart dimma eller ett monster. De 

menar också att de är ett offer för bulimin och att den är försvagande och destruktiv. 

Kvinnorna beskriver bulimin som något onormalt, socialt oaccepterat och skamfyllt. 

De är överens om att bulimin tar över deras liv och att de inte vet hur de ska ta sig ur 

detta (Brooks, LeCouteur och Hepworth 1997). Känsla av skam var för några kvinnor 

starkt relaterat till hetsätning och kräkning, avsky för sina kroppar och för sig själv 

som människa. Att hetsäta och kräka var enligt dem självförvållat och tydde på låg 

viljestyrka, dålig kontroll och högt självförakt. Samtidigt menade de att en person 

med bulimi inte kunde hantera sitt liv och levde ett liv i kaos (Pettersen, Rosevinge 

och Ytterhus 2008).  

 

I en studie berättar kvinnorna om ”bra” och ”dåliga” dagar. En kvinna beskriver hur 

en ”dålig” dag startar med att hon tar laxerande för att göra sig av med det hon åt 

eller hetsåt dagen innan. Därefter går hon till arbetet och utför sig jobb under fasta 

vilket gör att hon blir väldigt trött mot slutet av dagen. Hon isolerar sig när hon 

kommer hem; hetsäter, kräker och känner sig som en fullständig katatstrof som inte 

klarar av någonting. Hon försvinner, blir destruktiv, tänker negativa tankar om sig 

själv och är helt övertygad om att andra tycker lika dant. Det är en ond cirkel och det 

finns inget förutom en ny dag som kan vända den negativa spiralen. En ”bra” dag ter 

sig på ett helt annat sätt. En kvinna berättar hur hon då kan känna sig nöjd med sig 

själv och funderar om hon är samma tjej som kan ha dåliga dagar. Hon beskriver det 

som ett dubbelliv. Hon känner stark livslust, äter regelbundet och kan till och med 

äta något onyttigt utan att hamna i ett bulimiskt anfall. Det tar dock kraft och kräver 
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en järnvilja. Trots en bra dag blir hon deprimerad av att tänka på att hon riskerar att 

leva på en diet resten av livet (Pettersen, Rosevinge och Ytterhus 2008).  

 

Hetsätning för att hantera känslor och få kontroll  

Studier visar att många kvinnor med bulimi hetsäter och kräker till följd av 

uppkomna känslor. Det är ett sätt att hantera eller få känslorna att försvinna och 

beskrivs även som en copingstrategi. Skam, skuld, ilska, ensamhet, stress och känslan 

av att vara tjock är vanliga återkommande tillstånd som triggar igång en hetsätning. 

De hetsäter för att försvinna från verklighet, mardrömmar, stress och måsten. Under 

processen behöver de inte tänka på några problem, vad de borde göra eller hur de 

borde vara (Pedersen, Poulsen och Lunn 2015; Jeppson, Richards, Hardman och 

Granley 2010; Proulx 2008; Broussard 2005; Brooks, LeCouteur och Hepworth 

1997). Efter en hetsätning och kräkning beskrivs känslor av eufori och välbefinnande. 

Vissa upplevde att de blev ”höga” och energifyllda medan hos andra infann sig ett 

lugn och trötthet (Jeppson, Richards, Hardman och Granley 2010; Broussard 2005). 

En kvinna berättar att hetsätning och kräkning resulterar i både besvikelse och 

lättnad. Besvikelse över att ha ätit något hon egentligen inte ville och slutligen en 

lättnad över att ha gjort sig av med det (Broussard 2005).   

 

Hetsätning och kräkning är för flera kvinnor ett sätt att kontrollera något, vilket 

också gav dem viljestyrka och självdiciplin. De kunde kontrollera sin kost och såg det 

som en förmån att kunna hetsäta onyttiga, otillåtna saker och sedan kräka upp det. 

Även perioder av fasta och hård fysisk aktivitet fick dem att känna sig i kontroll. Ett 

par kvinnor är överens om att känslan av att vilja kontrollera förstärks när 

föräldrarna lägger sig i (Jeppson, Richards, Hardman och Granley 2010; Brooks, 

LeCouteur och Hepworth 1997).  

 

Att bli fri från bulimin 

Litteraturstudier visar att kvinnor med bulimi upplever det svårt att starta ett liv utan 

sjukdomen. Det tar tid att erkänna sjukdomen för sig själv och andra. När hjälp väl 

togs visade sig återhämtningen vara positiv, om än en utmaning. 
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Lämna bulimin och våga söka hjälp  

I studier framkommer att det är ett stort steg för kvinnorna att lämna bulimin bakom 

sig och erkänna den för sig själv. För dem var skuld och skam starkt kopplat till 

bulimin vilket gjorde det svårt att be andra om hjälp. Kvinnorna var rädda att 

avslöjandet skulle få negativa följder och leda till stigmatisering. De kom dock till en 

gräns där de insåg att det inte går att leva såhär och behovet av att prata med någon 

var starkare än behovet av att fortsätta gömma sig. Bemötandet de fick från 

omgivningen var positivt. Att acceptera hjälp innebar att gå in i 

återhämtningsprocessen helhjärtat och arbeta hårt även vid svåra och skrämmande 

stunder (Lindgren, Enmark, Bohman och Lundström 2014; Pettersen, Rosevinge och 

Ytterhus 2008). En viktig del i starten av behandlingen var för några kvinnor att se 

och reflektera över konsekvenserna med bulimin. Bulimin hade lett till försämrade 

relationer och oengagemang i skolarbetet. Den påverkade även den fysiska kroppen 

negativt vilket till slut var svårt att ignorera. Det var även viktigt att hitta en mening 

med bulimin och försöka förstå hur och varför det destruktiva beteendet startade 

(Lindgren, Enmark, Bohman och Lundström 2014).  

 

Erfarenheter av stöd och hjälp 

För flera kvinnor i studierna visade sig samtal med andra människor vara väldigt 

värdefulla och en stor betydande faktor i återhämtning och behandling. Tack vare 

kontakt och samtal med kvinnor som hade liknande problematik slapp de känna sig 

ensamma och dåliga. De tyckte det var skönt att få dela med sig av sina erfarenheter 

och de andra kvinnorna lyssnade och förstod med en icke-dömande attityd. Det 

bidrog även till känslor av hopp. Kvinnorna beskrev även vikten av stöd från familj, 

närstående och terapeuter. De var glada över att kunna prata med sina närstående, 

något de inte kunnat göra när de fortfarande hemlighöll bulimin. De slapp vara 

ensamma med sina tankar och känslor och de kunde ta hjälp av sina föräldrar som en 

strategi för att bryta hetsätningen. (Lindgren, Enmark, Bohman och Lundström 

2014;  Pettersen, Rosevinge och Ytterhus 2008; Proulx 2008; Brooks, LeCouteur och 

Hepworth 1997).    

 

I en studie har ett antal kvinnor deltagit i en självhjälpsgrupp där de berättar om sina 

erfarenheter av återhämtning från bulimi. Ett mål med gruppmötena var att lära sig 

känna igen beteendemönster som var kopplat till hetsätning och kräkning. Personliga 
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utmaningar var framförallt att hantera känslotillstånd och matbegär. Yttre 

utmaningar involverade att hantera närhet, intimitet och interaktioner med andra 

människor. Det viktigaste för återhämtningen var regelbunden närvaro på mötena 

och att följa en mat-plan i syfte att övervaka det dagliga intaget, underlätta 

återhämtningen och undvika återfall (Wasson och Jackson 2004).  

 

Förändrad identitet och ”nytt” liv  

Att våga och göra sig redo för en förändring innebar för många kvinnor att lämna en 

del av sin identitet bakom sig. Under många år har bulimin dominerat deras liv och 

beteendet blivit en vana. En förändring skulle kunna innebära en risk att förlora 

kontrollen. De var tvungna att inse att bulimin inte var en del av dem och att deras 

identitet kunde och skulle förändras. Kvinnorna jämför sin bulimi med personer som 

har alkoholproblem. Att de likt alkoholister inte kan leva på samma sätt som en 

kvinna som inte haft en ätstörning. De var ständigt tvungna att vara uppmärksamma 

på återfall (Lindgren, Enmark, Bohman och Lundström 2014). Andra studier 

beskriver att många kvinnor kände sig motiverade till att fortsätta sin återhämtning 

när framgångarna blev mer och mer tydliga. De fick bättre relation till sina 

närstående och perioder av lycka och välmående varade längre. Kvinnorna berättar 

att deras självförtroende, självkänsla och självacceptans förbättrades. De blev 

gladare, kände livslust och vågade drömma om allt roligt de kunde hitta på. Kring 

maten kände kvinnorna en större frihet och vågade äta godis och ohälsosam mat utan 

att vara rädd för överätning eller kompensering. De kunde slutligen se möjligheterna 

och fördelarna med ett liv icke kontrollerat av bulimin (Lindgren, Enmark, Bohman 

och Lundström 2014; Proulx 2008).      

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat har författarna sammanställt kvinnors upplevelser av att 

leva med bulimi. Efter analys av valda artiklar skapades tre kategorier och nio 

underkategorier. Kategorierna lyder; tankar om bakgrunden till bulimin, 

hetsätningsbeteendet samt att bli fri från bulimin. Resultatet kommer nedan att 

diskuteras och relateras till andra relevanta empiriska studier samt kopplas till Phil 

Barkers omvårdnadsteori.  
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Tankar om bakgrunden till bulimin 

I litteraturstudiens resultat framkommer att kvinnorna hade en negativ självbild och 

var missnöjda med sin kropp eller specifika kroppsdelar vilket beskrevs som en 

bakgrund för viktnedgång och utveckling av bulimi. Ju smalare kvinnorna blev, desto 

mer komplimanger fick de från omgivningen och motivationen att fortsätta det 

ätstörda beteendet ökade. Det framkommer att familjeförhållanden och uppväxt 

beskrivs spela roll för kvinnor med bulimi och deras sjukdomsbild och 

känslohantering. Några kvinnor berättar att de tagit efter sitt ätstörda beteende av 

nära familjemedlemmar och att höga kroppsliga krav i familjen påverkade till diet. En  

en studie av Pettersen, Rosenvinge och Wynn (2011) visar att dåligt självförtroende 

och låg självbild var en del av grunden till kvinnors bulimi eller anorexi. En annan 

studie av Woods (2004) visar att samtliga kvinnor och män, som haft bulimi 

och/eller anorexi, upplevde att motivationen till deras viktnedgång förstärktes när de 

kunde se en lyckad process och när de fick komplimanger från föräldrar, tränare, 

pojkvänner och kollegor. Patching och Lawler (2009) har genomfört en studie med 

kvinnor med bulimi och/eller anorexi. Studien visar att många av kvinnorna levde i 

en familj med konflikter, antingen mellan föräldrarna eller mellan dem själva och 

föräldrarna, vilket påverkat sjukdomsbilden. Studiens resultat visar även att 

kvinnorna kunde känna sig utanför, missförstådda och annorlunda jämfört med 

omgivningen. En av kvinnorna berättar att när det hände något i deras familj 

upplevde hon att hon reagerade mer känslosamt än de andra. Samma kvinna berättar 

att hon tog efter hennes systers ”dietande”. Hon tänkte att om hon kräktes upp maten 

och blev smalare skulle hon passa in i familjen bättre. I en studie av Woods (2004) 

intervjuades kvinnor och män med bulimi och/eller anorexi. Resultatet visar att 

kommentarer från familjemedlemmar samt själv-jämförelse med rådande ideal 

bidrog till deras känsla av att vilja gå ner i vikt. Litteraturstudiens resultat stöds av 

andra empiriska studier och vi drar slutsatsen att samhällets normer bidrar till stor 

hets över det kroppsliga utseendet. Det är även logiskt att anta att uppväxt, familjens 

förväntningar och kommentarer om utseendet från andra spelar roll för utvecklingen 

av bulimi och andra ätstörningar. Att det finns idealbilder för hur kvinnor ska se ut 

ser författarna som ett stort problem då det har negativt inflytande på kvinnor redan i 

tidig ålder och medför psykisk ohälsa. Slutsatsen dras att ätstörningar är betydligt 

vanligare bland kvinnor än bland män och därför ville författarna se hur mäns 

kroppsbild kan påverkas av olika faktorer. Jung, Forbes och Chan (2010) har 
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undersökt kroppsbilden hos män i collegeåldern från ett universitet i Hong Kong 

(n=109) respektive USA (n=114). Resultatet visar att 75-77 % av männen från Hong 

Kong och 81-84 % av männen från USA ville öka deras nivåer av muskelmassa. En 

annan studie av Galioto och Crowther 2013 på män visar att reklambilder på 

muskulära och smala män var associerat med ökat kroppsligt missnöje. Det är logiskt 

att anta att det råder tydliga utseendenormer för såväl kvinnor som män, men att de 

skiljer sig åt då kvinnor förväntas vara smala och män muskulösa. Detta leder till 

olika typer av kroppsfixering, ätstörningar och kompensering (bantning, kräkning, 

laxering och hård träning) beroende på kön men att det även finns kvinnor som 

övertränar och män som bantar. I grunden är syftet detsamma, att uppnå det media 

förmedlar då det synligt eller osynligt påverkar människan konstant. 

   

Hetsätningsbeteendet 

Litteraturstudiens resultat visar att några kvinnor beskriver deras bulimi som att leva 

ett dubbelliv. Både ”bra” och ”dåliga” dagar kan förekomma. En ”dålig” dag beskrivs 

av en kvinna bestå av laxerande, hetsätning och kräkning. En annan kvinna beskriver 

hur hon under en ”bra” dag äter regelbundet och att hon kan tillåta sig äta något 

onyttigt utan att kräkas. Hon menar att hon kan känna livslust, även om de negativa 

tankarna fortfarande finns. En ”bra” dag för en kvinna som fortfarande är sjuk i sin 

bulimi kan jämföras med hur kvinnor som återhämtat sig från bulimis dagar ser ut i 

en studie av Björk och Ahlström (2008). Kvinnorna beskriver en förändring i deras 

förhållande till mat. De hade ett regelbundet ätmönster och tillät sig själva att äta 

onyttig mat som godis, kakor och desserter. En slutsats av detta är att en bra dag för 

en som är sjuk i bulimi liknar en frisk persons dag, om såväl bara fysiskt. Författarnas 

reflektion är att den livslust kvinnorna upplever under en bra dag är värdefull att ta 

vara på i omvårdnaden av personer med bulimi. Vårdaren kan hjälpa den drabbade 

att lägga fokus på de bra dagarna och motivationen till återhämtningen kan öka i takt 

med att de bra dagarna blir fler.   

 

Litteraturstudiens resultat visar att det är vanligt att hetsätningen sker som en 

copingstrategi eller som en följd av att hantera olika känslor som till exempel 

tjockhetskänslor, skam, skuld, ilska, stress och ensamhet. Hetsätningen kan göra att 

kvinnorna kan koppla bort problem och vardagliga stressmoment. Det framkom 

tydligt att hetsätning och kräkning var ett sätt för kvinnorna att kontrollera något. 
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Kontrollen gav dem viljestyrka och självdisciplin. Hård fysisk aktivitet visade sig 

också få kvinnorna att känna kontroll.  I en studie av Toto-Moriarty (2013) 

framkommer att majoriteten av kvinnorna identifierade bulimin som en 

copingstrategi för att hantera och få kontroll över svåra tankar och känslor. De 

huvudsakliga känslorna kvinnorna ville bemästra var ilska, skuld, hat, depressiva 

tankar och ensamhet. Kvinnorna med bulimi och/eller anorexi i studien av Patching 

och Lawler (2009) berättade att de trodde att ett kontrollerande över deras matintag 

och träning skulle generera en känsla av kontroll över deras liv. En kvinna berättar 

att hon kunde kontrollera åtminstone en del av livet genom att ha koll på hur mycket 

mat som kom in och ut samt hur mycket hon tränade. En slutsats av ovan är att 

kvinnorna använder självdestruktiva metoder för att hantera och kontrollera ytliga 

och djupa underliggande känslor och tankar.  

 

Att bli fri från bulimin 

Litteraturstudiens resultat visar att ta steget och gå vidare samt erkänna sjukdomen 

för sig själv är stort för kvinnorna. De kom själva till en gräns där de insåg att de 

måste få hjälp. Kvinnorna var medvetna om att återhämtningen skulle ske helhjärtat 

och att det skulle bli tufft. I återhämtningen upplevde kvinnorna det som en lättnad 

att kunna prata med och få stöd av närstående. Att samtala och dela erfarenheter 

med kvinnor i samma sits visade sig också ha stor betydelse för återhämtningen. 

Patching och Lawler (2009) studie om kvinnor med ätstörningar visar att behandling 

kan ske först när kvinnorna själva gör valet och att självbestämmande spelar stor roll 

för återhämtningen. Lindstedt, Neander, Kjellin och Gustafsson (2015) har 

genomfört en studie på yngre kvinnor i åldrarna 13-20 med anorexi och ätstörning 

UNS (utan närmre specifikation). Resultatet visar att de unga kvinnorna kände sig 

tvingade till behandling av sina föräldrar vilket innebar att de visade ilska och de 

försökte göra motstånd i att delta.  

I en studie av Perkins et al. (2005) undersöks unga (13-20 år) kvinnors (n=83) och 

unga mäns (n=2) erfarenheter av att involvera föräldrar i behandling av deras bulimi. 

Det visade sig att den gruppen som involverade sina föräldrar i behandlingen (n=23) 

var äldre och hade en signifikant längre ätstörningsproblematik. De vanligaste 

orsakerna till att de inte ville involvera sina föräldrar var att de kände sig obekväma i 

att prata om sina problem, de kände att problemen tillhörde dem själva och inte 

föräldrarna samt att de upplevde att föräldrarna inte tyckte deltagarna hade ett 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neander%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25834734
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neander%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25834734
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problem. Av deltagarna var det 62 som ville involvera sina föräldrar och de tyckte att 

föräldrarna var ett stöd, att de hade tid och intresserade sig samt att de ville att 

föräldrarna skulle lära sig mer om ätstörningar. I studien av Lindstedt, Neander, 

Kjellin och Gustafsson (2015) hade de unga kvinnorna först en negativ inställning till 

att involvera föräldrarna, men de flesta insåg tillslut att det hade haft positiv effekt på 

behandlingen. I en annan studie av Woods (2004) beskrivs av både kvinnor och män 

att kontinuerlig och stödjande kontakt från förälder, pojkvän eller vän är det mest 

betydelsefulla för att upprätthålla behandling. I studien av Pettersen, Rosenvinge och 

Wynn (2011) beskriver kvinnor som återhämtat sig från bulimi eller anorexi deras 

erfarenheter av behandling och samtal med kvinnor i liknande sits. Några kvinnor ser 

det som positivt och användbart att dela med sig av deras erfarenheter, precis som 

kvinnorna i litteraturstudiens resultat. Men studien visar även att några kvinnor 

tyckte det var tufft att möta kvinnor som var väldigt sjuka och kvinnor som berättade 

om traumatiska upplevelser. En slutsats av ovanstående är att många kvinnor är 

osäkra om de vill involvera sina föräldrar i behandlingen och efter att ha fått en 

inblick i kvinnornas liv tänker vi att det kan ha med skam att göra. De flesta 

kvinnorna fann det trots allt värdefullt att släppa in sina föräldrar och såg det till slut 

som positivt för återhämtningen. Att involvera närstående innebär att dela med sig av 

sin sjukdom och ha möjligheten till mer stöd vilket kan vara bra för återhämtningen. 

Oron från föräldrarna kan minska och leda till mindre konflikter. Vi drar även 

slutsatsen att det råder delade meningar om att behandlas tillsammans med kvinnor i 

samma eller liknande sits och det är logiskt att anta att uppfattningen påverkas 

beroende på hur långt kvinnorna kommit i sin behandling eller vad de har för 

diagnos. En kvinna som är svårt sjuk i bulimi har ofta ett annat förlopp och fysiskt 

utseende än vad en kvinna som är svårt sjuk i anorexi har och det är viktigt i vården 

att bedöma om det är bra att behandla dessa tillsammans.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att det beskrivs som värdefullt att de i början av 

behandlingen kunde se och reflektera över konsekvenserna med bulimin. De kvinnor 

som ingått i en självhjälpsgrupp upplevde det som en utmaning att hantera 

känslotillstånd och matbegär. De beskrev även att hög närvaro på mötena samt att 

följa en mat-plan var viktigt för återhämtning och undvikande av återfall. 

Litteraturstudiens resultat visar också att kvinnorna var medvetna om att bli fri från 

bulimin skulle innebära att våga lämna en del av sin identitet bakom sig och skapa ett 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neander%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25834734
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neander%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25834734
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kjellin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25834734
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”nytt” liv. Bulimins hade under många år dominerat deras liv. Efter återhämtning var 

kvinnorna rädda att förlora kontrollen och få återfall. I en studie av Toto-Moriarty 

(2013) framkom att samtliga kvinnor med bulimi kunde se framgång och förändring 

när de fokuserade på psykologiska betydelser av bulimiska symtom. En studie av 

Olmsted et al. (2015) visade att 27 % av 116 kvinnor, som tidigare hetsätit och eller 

kräkts minst åtta gånger per månad, fick återfall inom sex månader efter avslutad 

behandling. Vidare visade studien att dålig respons på behandlingen var associerat 

med återfall. I annan en studie av Björk och Ahlström (2008) beskrev några kvinnor 

som haft ätstörningar att återhämtning innebar att ta tag i ätstörningarna som 

tidigare fyllt deras liv och inte längre ha en identitet som en person med en 

ätstörning. En slutsats som kan dras är att det är viktigt att reflektera över sin 

sjukdom, tankar om varför den tagit kraft och vad den har medfört. En ytterligare 

slutsats som kan dras är att många får återfall efter avslutad behandling och 

författarna ifrågasätter de behandlingar som erbjuds. Varför är det så många som får 

återfall? Är det behandlingsformen som brister och vad finns det då för alternativ? 

Kvinnorna beskriver sig vara fast i sin sjukdom och att de är ett offer för bulimin. Det 

är logiskt att anta att de behöver hjälp att bryta det destruktiva mönstret och känna 

sina känslor istället för att trycka undan dem med hjälp av hetsätning och kräkning.  

 

Författarna har valt att slutligen koppla litteraturstudiens resultat till Phil Barkers 

omvårdnadsteori - tidvattenmodellen. Barker lägger fokus på återhämtning från 

psykisk ohälsa och betonar vikten av personen och dennes berättelse. Barker menar 

att livserfarenheter spelar en central roll i personers psykiska ohälsa och 

återhämtning. Att vara ”nära” med patienten och skapa en relation mellan patient 

och vårdare är viktigt. Vårdaren hjälper patienten att hitta små förändringar som i 

slutändan kan ha stor effekt på personens liv samtidigt som vårdtagarens resurser 

tillvaratas (Wiklund och Lindwall 2012). I litteraturstudiens resultat samt med stöd 

från andra empiriska studier har viktiga slutsatser fåtts fram. Kvinnorna uttrycker ett 

behov av att prata om och reflektera över sin sjukdom och sina erfarenheter, vilket 

Barker betonar som viktigt. Det framkommer att kvinnorna har svårt att hantera 

känslor och använder sig av självdestruktiva metoder såsom hetsätning och kräkning 

för att kontrollera dessa, istället för att känna efter och reflektera över vad de triggas 

av och ta tag i de faktiska känslorna på ett annat sätt. Med denna förståelsen kan 

sjuksköterskan med hjälp av Barkers omvårdnadsteori vägleda patienten och hjälpa 
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henne att hitta en annan väg. Kvinnorna beskriver att de är ute efter att kontrollera 

något (i detta fall maten) vilket också gav dem viljestyrka och självdisciplin. I ett nära 

samarbete mellan vårdare och vårdtagare, som det ska strävas efter i Barkers teori, 

kan de gemensamt hitta nya hälsosamma vägar eller ”intressen” där kvinnorna 

fortfarande kan känna viljestyrka och disciplin, vilka är goda egenskaper att ta tillvara 

på.   

 

Metoddiskussion 

För att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bulimi valdes kvalitativa 

studier. Detta ger enligt Friberg (2012, 124) ökad förståelse till det valda ämnet. Åtta 

kvalitativa studier ingick i urvalet där alla inkluderade kvinnors upplevelser av att 

leva med bulimi. Som nämnt tidigare fanns en man med i en av studierna. Han gick 

att urskilja och det är inget som har påverkat litteraturstudiens resultat.  

 

Östlundh (2012, 74) menar att vetenskapliga artiklar är en färskvara men om äldre 

material är intressant och svarar på litteraturstudiens syfte kan dessa artiklar 

användas. Författarna önskade att exkludera studier äldre än 10 år då vården ständigt 

utvecklas och förbättras. Detta hade eventuellt medfört ökad kvalitet i 

litteraturstudien. Dock framkom det genom artikelsökningarna att antalet studier 

inom det valda området var begränsat och äldre artiklar inkluderades. Vid analys av 

dessa studier bedömdes att eventuella skillnader i kvinnornas upplevelser av bulimi 

inte berodde på när studien var gjord. 

 

Majoriteten av litteraturstudiens artiklar återfanns i samma databas. Författarna 

sökte i flertalet databaser med olika sökord men det resulterade inte i fler lämpliga 

artiklar. Inkluderade studier är skrivna på engelska och kommer från olika delar av 

världen; Danmark, Sverige, USA, Norge och Australien. Dessa visar att kvinnors 

upplevelser av att leva med bulimi är sig lik vart än i världen sjukdomen yttrar sig. 

Studiens syfte belyser dock inte behandling av sjukdomen. Författarna kan därför 

inte besvara huruvida kultur, religion, levnadsstandard och olika länders vårdsystem 

spelar någon roll för kvinnors upplevelser av olika behandlingsstrategier av bulimi. 

 

Fribergs (2012 127-129) modell gav författarna inspiration till analysarbetet. Arbetet 

fördelades jämt mellan författarna och skapandet av de olika kategorier och 
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underkategorier utfördes gemensamt. Författarna läste noga igenom och diskuterade 

studiernas resultat för att skapa en så bra analys som möjligt. Resultatet har även 

diskuterats på ett seminarium och kontinuerligt med handledare. Detta bedöms 

stärka trovärdigheten. Enligt Wallengren och Henricson (2012, 487-488) diskuteras 

resultatet med ”kritiska vänner” för att säkertställa att analysen är grundad i data. 

Kvaliteten stärks även om utomstående personer studerat överensstämmelsen mellan 

kategorier och underkategorier.  

 

Till en början hade litteraturstudiens författare en tanke om att skriva om 

ätstörningar (anorexi och bulimi) men kände att ett mer begränsat fenomen skulle ge 

ett tydligare resultat. Vid sökningar visade det sig finnas betydligt mer forskning och 

skrivna arbeten vad gällande anorexi och blandat om olika ätstörningsdiagnoser. 

Författarna såg därför ett intresse att fokusera enbart på bulimi, trots att det bemödat 

oss mycket tid då det varit svårt att hitta användbara studier som endast inkluderat 

kvinnors upplevelser av att leva med bulimi. Detta anser vi nu i efterhand vara en 

styrka, eftersom problematiken för olika ätstörningar delvis skiljer sig åt.  

 

Forskningsetisk diskussion   

Författarna säkerställde att litteraturstudiens inkluderade artiklar var etiskt 

granskade och godkända från etiska kommittéer. Detta innebar att kvinnornas 

deltagande varit frivilligt. De ska ha erhållit information om studien och deras 

rättigheter samt blivit informerade om att de när som helst under studiens gång kan 

avbryta sitt deltagande (Helsingforsdeklarationen 2013). God etik är en viktig del i all 

vetenskaplig forskning och det ställs krav på vetenskapliga studier att det görs etiska 

överväganden. Innan en studie påbörjas ska forskarna söka etiskt tillstånd. Resultatet 

ska presenteras noggrant (Forsberg och Wengström 2013, 145). Författarna till 

litteraturstudien anser att detta är väldigt viktigt för att respektera mänskliga 

rättigheter och människovärdet hos de kvinnor som har deltagit i studierna.  

 

Författarna har redovisat allt resultat som motsvarade litteraturstudiens syfte 

noggrant och eftersträvat att egna värderingar lagts åt sidan. Författarna har inte 

engelska som modersmål vilket innebar noggrann översättning och en diskussion 

fördes mellan varandra för att säkerställa en korrekt redovisning av resultatet.  
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En av författarna har sedan tidigare förkunskaper inom det valda området. Det har 

setts som en fördel då förståelsen av studiernas resultat varit hög. Fokus har lagts på 

att frångå förförståelsen för att inte egna värderingar ska påverka litteraturstudiens 

resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 144) påverkas alltid tolkningen av 

den förförståelse en person har. Förförståelsen ska redovisas i syfte att läsaren ska 

kunna få en uppfattning om utgångpunkten för tolkningen. Med tanke på detta har 

förförståelsen diskuterats kontinuerligt mellan varandra och resultatet har 

diskuterats med handledare, vilket författarna ser som en styrka.  

 

Konklusion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bulimi. Under arbetets gång har författarna fått en djupare inblick i och förståelse för 

dessa kvinnors erfarenheter och upplevelser av att leva med sin sjukdom. 

Utmärkande i resultatet var att kvinnorna hade en negativ självbild som påverkades 

av samhällets normer och ideal. Uppväxt, familjens förväntningar och kommentarer 

om utseendet från andra spelade roll för utvecklingen av bulimi. Kvinnor drabbas av 

ätstörningar i betydligt större utsträckning än män, men det finns även kroppsliga 

utseendenormer för män där de förväntas vara muskulösa vilket leder till kroppsligt 

missnöjde och hård träning som kompensering. Vidare utmärkte sig kvinnornas 

självdestuktiva hetsätningsbeteende och de flesta beskrev att de hetsåt och kräktes 

för att hantera olika typer av känslor. I Barkers omvårdnadsteori betonas vikten av 

den sjukes berättelse, dess livserfareheter, det nära samarbetet mellan vårdare och 

vårdtagare samt att hitta små förändringar som kan ha stor effekt för 

återhämtningen. Barker betonar det stöd som vi upplever att kvinnor med bulimi 

söker och det vore intressant att pröva tidvattenmodellen i praktiken, alltså genom 

interventioner, och följa upp och ge ett bättre framtida resultat av antalet kvinnor 

återhämtade från bulimi. Författarna har uppmärksammat att det finns stora brister i 

forskning om bulimi och andra ätstörningar. Vi hade velat veta hur de lever idag och 

hur ätstörningar påverkar livet med barn och familj. Forskning om skillnader mellan 

kvinnor och män med ätstörningar, samt om kvinnors och mäns utlopp för 

ätstörningar för att få fram effektiva diagnoskriterier och passande behandlingar. 

Slutligen behövs utvärderingar av effektiva och långsiktiga behandlingar mot bulmi.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1* 

 

Urval 

2** 

 

160404 

 

Cinahl Bulimia AND 

Experience 

Peer reviewed 

English 

Cinahl headings 

162 10 5 

160413 Scopus Bulimia AND 

Purging AND 

Experience 

English 63 3 1 

160414 PsycINFO Bulimia AND 

Mentalization 

Peer reviewed 

English 

Thesaurus 

5 1 1 

160414 Scopus Bulimia AND 

recovery 

AND analys* 

English 127 1 1 

 

* Antal lästa artiklar  

** Antal använda artiklar  



 
  

Bilaga 2. Granskningsmall (Olsson och Sörensen 2011, 285) 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 

lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor  

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser  Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) p p P p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

     

Titel     

Författare     



 
  

Bilaga 3. Artikelöversikt 
 

År, författare, 

land, tidsskrift  

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015 

Pedersen, S, 

Poulsen, S och 

Lunn, S 

 

Danmark 

 

Journal of the 

American 

Psychoanalytic 

Association  

63(4):671-694 

 

Eating 

disorders and 

mentalization: 

high reflective 

functioning in 

patients with 

bulimia nervosa 

Undersöka 

tanke- och 

känslohanterin

gsförmågan 

hos kvinnor 

med bulimi. 

Fem kvinnor i åldrarna 

21-32, alla med 

dianosen bulimi. 

Kvinnorna rekryterades 

från deras läkare, andra 

vårdenheter eller 

självanmälda.   

Kvalitativ metod 

med 

bandinspelade 

och 

transkriberade 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

analyserades med 

grundad teori.  

Kvinnorna beskriver 

sin uppväxt och 

relation till sina 

föräldrar. Uppväxten 

har spelat roll för hur 

kvinnorna hanterar 

sina känslor, samt 

även hur den 

påverkat deras 

bulimi. 

Medelhög 

2014 

Lindgren, B-M, 

Enmark, A,  

Bohman, A och  

Lundström, M 

 

Sverige 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

72(4):860-869 

 

A qualitative 

study of young 

women’s 

experiences of 

recovery from 

bulimia nervosa 

 

Beskriva unga 

vuxna 

kvinnors 

erfarenheter 

av 

återhämtning 

från bulimi. 

Fjorton kvinnor 

tillfrågades varav 5 

stycken i åldern 23-26 

år deltog. Kriterier för 

deltagande: har haft 

bulimidiagnos, har 

genomgått behandling, 

haft god hälsa i minst 

två år, är över 18 år och 

har ingen annan 

pågående ätstörning. 

Kvinnorna blev inbjudna 

via brev med 

information om studien. 

    

 

Kvalitativ 

intervjusstudie. 

Bandinspelade 

intervjuer i 45-60 

minuter. 

Intervjuerna 

analyserades med 

innehållsanalys. 

 

Kvinnorna hade en 

känsla av att vara 

fast i sin sjukdom. 

De kände ambivalens 

i att lämna bulimin 

bakom sig då den 

var en del av deras 

personlighet och 

identitet. De beskrev 

både framsteg och 

återfall i 

återhämtningsproces

sen.  

Hög 



 
  

År, författare, 

land, tidsskrift  

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 

 

Jeppson, J,   

Richards, S, 

Hardman, R 

och 

Granley, M 

 

USA 

 

Eating 

Disorders: The 

Journal of 

Treatment & 

Prevention 

11(2):115-128 

Binge and 

purge 

processes in 

bulimia 

nervosa: a 

qualitative 

investigation 

 

Undersöka 

hetsätnings-

och 

kräkprocessen 

hos kvinnor 

med bulimi. 

Åtta kvinnor i åldern 20-

39 år med diagnos 

bulimi enligt DSM-IV. 

Kvinnorna hade varit 

sjuka i 15 månader till 

14 år. Kvinnorna 

informerades om studien 

av sin terapeut och 

rekryterades via 

remisser från 

psykiatriska 

vårdenheter.  

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

varade i minst 60 

minuter. 

Analysmetod 

anges ej.  

Kvinnorna använde 

hetsätning och 

kräkning för att 

hantera känslor och 

stress. Även som 

copingstrategi och 

för att kontrollera. 

De hade svag 

självbild och den 

påverkades av 

samhällets ideal och 

normer. 

Hög 

2008 

 

Proulx, K 

 

Massachusetts, 

USA 

 

Eating 

Disorders: The 

Journal of 

Treatment & 

Prevention 

16(1):52-57 

Experiences of 

women with 

bulimia nervosa 

in a 

mindfulness-

based eating 

disorder 

treatment 

group 

 

Syftet är att 

förstå hur 

kvinnorna 

med bulimi 

upplever 

deltagandet i 

ett 

självreglerand

e 

mindfulness-

program. 

Sex kvinnor i college-

ålder med diagnos 

bulimia nervosa enligt 

DMS-5. Samtliga hade 

haft problem med 

ätstörningar i många år. 

Rekryterades via remiss 

från hälsocentral och 

psykoterapeuter. 

Kvalitativ metod 

med individuella 

intervjuer. 

Intervjuerna 

analyserades med 

fenomenologisk 

metod. 

Resultatet visar 

självporträttsuppleve

lser innan 

behandlingen. 

Kvinnorna beskrev 

dålig självbild, 

självkänsla, starkt 

självhat och var 

självdestruktiva.   

Hög 

 



 
  

År, författare, 

land, tidsskrift  

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 

 

Pettersen, G, 

Rosenvinge, J 

och Ytterhus, B 

 

Norge 

 

Eating 

Disorders: The 

Journal of 

Treatment & 

Prevention 

16(3):204-211 

 

The “Double 

Life” of bulimia: 

patients’ 

experiences in 

daily life 

interactions 

 

Undersöka 

varför 

patienter 

döljer sina 

symtom i det 

dagliga, 

sociala livet 

samt vilka 

åtgärder de 

vidtar för att 

dölja och 

varför. 

Trettioåtta kvinnor i 

åldrarna 20-38 år. 

Genomsnitt hade de haft 

bulimi under 11 år. 

Kriterier för deltagande 

var minst 18 år gamla, 

symtom på bulimi i 

minst 3 år samt ha fått 

professionell hjälp för 

sina ätstörningar. 

Rekryteringen skedde 

genom förfrågan till alla 

medlemmar i en 

rikstäckande 

patientorganisation för 

ätstörningar eller genom 

ett informationsbrev 

från hälsocentralen. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

varade i 1-3 

timmar. 

Intervjuerna 

analyserades med 

innehållsanalys.  

 

En vanlig beskrivning 

var att kvinnorna 

levde ett ”dubbelliv”. 

De hade bättre och 

sämre dagar. 

Kvinnorna hade 

problem med sin 

självbild, kände stor 

skam och 

nedvärderade sig 

själva. De var 

experter på att dölja 

och smyga med sin 

bulimi. 

Hög 

2005  

 

Broussard, B  

 

Seattle, USA 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

49(1):43-50 

 

 

Women’s 

experiences of 

bulimia nervosa 

 

Tolka och 

förstå 

kvinnors 

erfarenheter 

av bulimi. 

Tretton kvinnor i åldern 

18-36 år som var 

”aktiva” i sin bulimi. 

Kvinnorna hade varit 

sjuka i 1-23 år. Kriterier 

för deltagande: Kvinnor, 

>18 år, hetsäter 2 eller 

fler gånger per vecka 

senaste 3 månaderna, 

samt vilja att dela med 

sig av personliga 

berättelser. Rekryteing 

skedde via ett stort 

uviversitet i USA. 

Kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer och 

demografiska 

frågeformulär. 

Intervjuerna 

analyserades med 

Heideggerian 

fenomenologi. 

Att ha bulimi beskrev 

kvinnorna som att 

leva ett dubbelliv, ett 

privat och ett socialt 

liv.  De smusslade 

med mat och 

kräkningar, ljög och 

hittade på ursäkter.   

Kvinnorna upplevde 

att leva i rädsla och 

vara i krig med sitt 

sinne. De lugnade  

hjärnan med hjälp av 

hetsätning-kräkning. 

Hög 



 
  

År, författare, 

land, tidsskrift  

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2004 

 

Wasson, D och 

Jackson, M 

 

USA 

 

Eating 

Disorders: The 

Journal of 

Treatment & 

Prevention 

12(4):337-356 

An analysis of 

the role of 

overeaters 

anonymous in 

women's 

recovery from 

bulimia nervosa 

 

Att undersöka 

kvinnors 

behandlingserf

arenheter 

med bulimi. 

Samt vad som 

underlättar 

eller 

upprätthåller 

återhämtning. 

Tjugosex kvinnor med 

bulimi i åldrarna 20-59 

år. Kriterier för 

deltagande var att 

kvinnorna kvinnorna var 

diagnostiserade med 

bulimi och ha deltagit i 

stödgruppen ”anonyma 

överätare” minst en 

gång i veckan i sex 

månader. Rekryteringen 

skedde via stödgruppen.  

Kvalitativ metod 

med intervjuer. 

Intervjuerna 

analyserades med 

komparativ 

metod. 

Kvinnorna beskrev 

regelbunden närvaro 

på  

mötena som en 

primär faktor i 

återhämtningen.  

Med hjälp av 

deltagande kunde 

kvinnorna få hjälp 

att erkänna deras 

beteendemönster 

med hetsätning och 

kräkning. Detta 

underlättade för 

självkännedom och 

förståelse. 

 

Medelhög 

1997 

Brooks, A, 

LeCouteur, A 

och 

Hepworth, J 

 

Australien  

 

International 

Journal of 

Eating 

Disorders 

24(2):193-205 

Accounts of 

experiences of 

bulimia: a 

discourse 

analytic study  

Undersöka 

deltagarnas 

erfarenheter 

av bulimi. 

Tio kvinnor och en man i 

åldrarna 19-53 år. 

Mannen går att urskilja. 

10 av 11 deltagre 

uppfyllde helt kraven för 

bulimidiagnos. 

Deltagarna hade varit 

sjuka mellan 2 tillfällen 

till 23 år. Åtta deltagare 

rekryterades genom 

annons i studenttidning, 

två hade hört talas om 

studien och en genom 

ett informationsblad hos 

sin kurator. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer i 50-90 

min per 

deltagare. 

Intervjuerna 

analyserades med 

innehållsanalys. 

Kvinnorna beskrev 

bulimin bla som ett 

monster, ett fängelse 

och en svart dimma. 

Bulimin tar över 

tankarna och 

ruinerar ens liv. 

Sjukdomen är 

självdestruktiv, en 

skadlig handling som 

man utför på sig 

själv och delvis en 

följd av samhällets 

ideal. 

Medelhög 

 


