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Sammanfattning 

Bakgrund: I grund och botten är människan utseendefixerad och med ett ständigt 

informationsflöde utsätts den, medvetet eller omedvetet, dagligen för information som 

förmedlar signaler och budskap om hur man ska se ut och vara. 

Syfte: Att beskriva vuxna människors upplevelser av att leva med Anorexia Nervosa 

och hur undersökningsgrupperna i inkluderade studier beskrivs.  

Metod: Tio kvalitativa studier har granskats, analyserats och sammanställts till 

litteraturstudiens resultat. De databaser som använts är Cinahl och PubMed. 

Huvudresultat: Ett av det starkaste inslaget i sjukdomen är känslan av ambivalens, 

känslan av att sjukdomen är ens bästa vän som man vill vårda och behålla för att inte 

mista den trygghet den ger. En trygghet att gömma sig bakom, en tröst och en identitet 

som är väldigt stark. Samtidigt tampas patienterna med viljan att bli frisk som resulterar 

i känslor som oro, ångest och depression. 

Metodologisk aspekt: Alla artiklar presenterade sin undersökningsgrupp. 

Slutsats: Medvetenheten om AN ökar och dessa patienter kan förekomma överallt inom 

sjukvården. Som grundutbildad sjuksköterska är det troligt att man kommer att möta 

denna patientgrupp varför det är av största vikt med kunskap om hur människor med 

AN upplever sin sjukdom.  

Nyckelord: anorexia nervosa, upplevelse, fenomenologisk, kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: People are in general obsessed with their looks. With constant influences 

from the society, people are always vulnerable for daily information which passes 

signals and messages about how you should look and be. 

Aim: To describe the adult experience of living with Anorexia Nervosa and the study 

groups. 

Method: A quality review with ten qualitative articles which has been analysed and 

compiled in the result 

Result: Ambivalence is one of the strongest characteristics of Anorexia Nervosa. The 

feeling that the disease is your best friend which you want to nurture and keep to feel 

safe. A security to hide behind, a comfort and identity which is strong. Meanwhile 

people with AN have to fight with the desire to be healthy which gives them feelings of 

worry, anxiety and depression. 

Methodological aspect: All articles presented their study group. 

Conclusion: The awareness about AN is increasing and these patients can occur 

everywhere within health-care institutions. A general nurse will probably meet these 

patients and it’s important to have knowledge about how people with AN experience 

their disease. 

Keywords: Anorexia nervosa, Experience, Phenomenological, Qualitative
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1. Introduktion 
 

1.1 Historik 

I grund och botten är människan utseendefixerad och med ett ständigt informationsflöde 

utsätts den, medvetet eller omedvetet, dagligen för information som förmedlar signaler 

och budskap om hur man ska se ut och vara. Så tidigt som under 1300-talet 

(medeltiden) fanns det nedskrivna fall om kvinnor som svalt sig själva. Det var oftast 

nunnor som kände sig speciellt utvalda av Gud, som ansåg att de kunde uppnå andlig 

renhet genom självsvält(Arkhem, 2005). Religiösa asketer under medeltiden kunde 

också matvägra under längre perioder, varje tugga, varje klunk vatten räknades och de 

ansågs vara i ett besatt oresonligt tillstånd (Råstam Bergström, Gillberg & Gillberg, 

1995).  

 

Begreppet Anorexia Nervosa (AN) namngavs av kirurgen William Gull 1873 men redan 

1684 beskrev Richard Morton genom en studie AN som ett skelett klätt med skinn. Det 

första medicinska fallet med AN beskrevs av Richard Morton, det var en 18-årig flicka 

med amenorré (utebliven mens), utan aptit med blek och degig hud.(Råstam Bergström, 

et al., 1995). På 1970-talet beskrevs AN av psykoanalytikern Hilde Bruch som en 

kroppsuppfattning som gränsade till psykotiska vanföreställningar. Personerna led av en 

felaktig självuppfattning med känslan att bara leva på ytan med en känsla av 

hjälplöshet(Råstam Bergström, et al., 1995). 

 

Religion, tro och socioekonomisk status är sådant som påverkar vilket ideal människan 

har. Det kvinnliga idealet var under lång tid betydligt fylligare än vad det är idag. En 

stor och fyllig kvinna var inte bara vacker hon var också stark, frisk och fertil(Clinton & 

Norring, 2012). 

 

1.2 Epidemiologi 

Litteraturen anger att många anser sig vara experter på AN men lägger vikt på att det 

ännu inte finns några säkra svar, det finns inga bevis som till hundra procent säger att 

AN ökar. Däremot har samhället förändrats och antalet tonåringar har ökat, den 

allmänna kunskapen om AN har också ökat vilket medfört att fler söker hjälp(Arkhem, 

2005). I dagens samhälle anses det att människan ska vara slank och vältrimmad vilket 

ställer högre och högre krav på människor att alltid vara uppkopplade, nåbara och 
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högpresterande både socialt och i yrkesrollen. Inom media handlar det mycket om hur 

man ska se ut, träningshets där det strävas efter den slimmade kroppen och dieter som 

ska följas, vilket allt för ofta leder till fysisk och psykisk stress. Media ger oss signaler 

om vilket ideal vi ska leva upp till (Hasselgren & Langer, 2007; Lignell, 2014). 

 

Trots omfattande forskning vet man ännu inte säkert vad som orsakar ätstörningar. 

Psykologiska faktorer, påverkan av det ideal som finns i reklam och media och ett 

kontrollbehov med redan orimligt höga krav på sig själv kan vara några faktorer till 

utveckling av sjukdomen (Nestor, 2015). Det man som barn och tonåring hört från 

vuxna kan också påverka utvecklingen av AN, alla sorter av bantning och föräldrars syn 

på sina egna kroppar påverkar mer än man tror(Arkhem, 2005). Ungefär var femte tjej 

är drabbad av någon slags ätstörning men mörkertalen är stora, ungefär 100 000 

personer i Sverige har någon slags diagnostiserad ätstörning. Av de som drabbas av AN 

är 90% kvinnor och 10% män. Bulimi Nervosa, hetsätning ofta med framkallad 

kräkning, är lite vanligare än AN medan UNS (Utan Närmare Specifikation) är den 

vanligaste ätstörningen både bland män och kvinnor. UNS är ett begrepp som används 

när man inte kan avgöra vilken ätstörning personen har(Nestor, 2015). Ortorexi är ett 

begrepp inom begreppet UNS, begreppet uppkom på 1990-talet och innebär att man är 

fixerad av nyttig mat och överdriven träning. Genom extrem träning dämpar man 

ångest. Denna typ att ätstörning finns det ännu ingen specifik behandling för(Lin & 

Grigorenko, 2014). 

 

1.3 Definition, diagnos och symtom 

Anorexia Nervosa betyder Nervös Aptitförlust och har både grekiskt och latinskt 

ursprung. An betyder utan eller brist och orektios/orexia betyder aptit eller begär. Detta 

är egentligen en feltolkning då aptiten egentligen finns men anorektikern kämpar emot 

den (Råstam Bergström, et al., 1995; Arkhem, 2005). 

 

AN är en allvarlig form av ätstörning som främst yttrar sig i en stark rädsla för att gå 

upp i vikt, överdrivna kostrestriktioner och tvångsbeteende kring mat. En obehandlad 

ätstörning kan leda till döden. Kriterierna för att få en AN diagnos är en viktminskning 

på 15%, en intensiv rädsla för att öka i vikt trots undervikt. Störd kroppsuppfattning 

gällande vikt och form, amenorré hos menstruerande kvinnor där minst tre efterföljande 

menstruationer uteblivit(Clinton & Norring, 2012). De vanligaste tecknen på AN är låg 
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kroppsvikt på grund av bantning, insjunkna kinder, kall och torr hud, psykiska problem 

som tvångstankar och depression. En anorektiker kan kännas igen på de egendomliga 

matvanorna, deras överdrivna intresse för mat, sömnproblematik, huvudvärk, 

viktfixering, överdriven motionering, ändrad klädstil, långa toalettbesök, försämrad 

koncentrationsförmåga och att de föredrar att frysa för att de tror att de bränner mer 

kalorier när de fryser (Clinton & Norring, 2012; Arkhem, 2005). Mineral- och 

näringsbrist leder till behåring i ansiktet, så kallat lanugohår, medan håret på huvudet 

blir tunt och livlöst. Vid långvarig svält går kroppen på sparlåga och börjar ta av 

näringsreserverna som är lagrade i kroppen. Ämnesomsättningen sänks, hjärtat 

försvagas och blodcirkulationen blir försämrad, muskler förtvinar och personerna blir 

uppsvällda på grund av vattenansamlingar i vävnaderna(Arkhem, 2005). Tidigare 

forskning visar att det blir en negativ hjärnpåverkan vid svält (Seitz, Bühren, von Polier, 

Heussen, Herpertz-Dahlmann & Konrad, 2014). 

 

Det finns många studier gjorda på kvinnor med AN, men det är viktigt att komma ihåg 

att det här är en sjukdom som även drabbar män. En studie beskriver faktorer som 

maskulin identitet, fobi mot att öka fettmassan och tävlingsinriktning som faktorer som 

kan ge män ätstörningar. Anledningen till att inte lika många studier gjorts på män är 

för att de oftast exkluderas på grund av att det blir för få fall med i studierna. Även om 

inte lika mycket forskning gjorts på män som på kvinnor så antyder denna artikel på att 

sjukdomen ter sig lika vad gäller upplevelser, kärnsymtom, riktningen sjukdomen tar 

och långtidsprognos (Björk, Wallin & Pettersen, 2012). 

 

1.4 Behandling  

Att bryta svälten och få ett normalt ätmönster är det första viktiga steget som görs i 

behandlingen, för att lyckas med detta måste tydliga mål och delmål göras med 

patienten vad gäller viktuppgång och matintag. Sjukdomen uppfattas inom sjukvården 

som svårbehandlad, desto tidigare sjukdomen upptäcks desto bättre prognos till ett 

tillfrisknande. Vid tidig behandling hinner en patient inte få en sådan stark 

sjukdomsidentitet eller en fastlåsning i anorexin. Det finns en mångfald av 

behandlingsmetoder för att kunna täcka patienters olika behov. Behoven kan vara olika 

beroende av ätstörningssymtom, ålder, personlighet och bakgrund. 

Öppenvårdsbehandling är att föredra och oftast används kombinationer av olika 

terapiformer, nutritionsbehandlingar och farmakologiska behandlingar. Patienter med 
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ätstörningar kan bli behandlade i grupp eller individuellt, hemma eller på en avdelning 

(Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005; Clinton & Norring, 2012). I värsta fall kan 

patienter också bli tvångsbehandlande om det finns en risk för deras liv(Wentz, 2014). 

 

Hos yngre patienter får ofta föräldrarna en stor roll i behandlingsprocessen och de 

erbjuds också att vara med i stödgrupper (Svenska psykiatriska föreningen, 2005; 

Clinton & Norring, 2012). Behandling av män beskrivs i en studie att sätta mål för att 

äta näringsriktig mat för att normalisera vikten, i och med det normaliserar man också 

hjärnans kapacitet, som gått på svält (Weltzin, Cornella-Carlson, Fitzpatrick, 

Kennington, Bean & Jefferies, 2012). Detta är också viktigt i behandlingen av kvinnor. 

En studie beskriver att kvinnor ofta svarar dåligt på behandlig då de ofta utvecklar en 

kronisk AN. Blir de friska från AN finns de ofta drag av sjukdomen kvar som till 

exempel perfektionism och kontrollbehov inom andra områden än AN. En person med 

AN har ofta en fientlig och avvisande inställning till vård, personen är ej 

samarbetsvillig, har ett motstånd och en ambivalens till förändring. Det är viktigt att den 

sjuke oavsett kön är villig att vara delaktig i sin vård och inser att det tar tid att bli frisk. 

Det krävs också mycket mod av patienten då det är en hel livsstil som måste förändras. 

Något som kan underlätta för den sjuke att våga ta steget till tillfrisknad, mognad och 

terapi är stöd från familj eller andra närstående för att fullfölja behandling (Tozzi, 

Sullivan, Fear, McKenzie & Bulik, 2003; Malson, Bailey, Clarke, Treasure, Anderson 

& Kohn, 2010).  

 

1.5 Beteendemönster och livskvalitet 

I en studie fick deltagarna svara på frågor om sin AN där de fick frågor om hur AN 

uppkom och varför den stannade kvar. Det kom fram att i den långa processen tills en 

person förstod att denne var sjuk, hann en stark relation byggas till sjukdomen (Nordbo, 

et al., 2006). Personer med AN kan ofta uppleva låg livskvalitet. Det är en tvåriktad 

relation mellan livskvalitet och anorexia vilket innebär att låg känsla av livskvalitet kan 

orsaka uppkomst av AN. Samtidigt kan AN i sig orsaka upplevelsen av låg livskvalitet 

(Mitchison, Morin, Mond, Slewa-Younan & Hay, 2015).  

 

1.6 Upplevelse 

En upplevelse är något en människa är med om vilket också kan innebära en känsla som 

kan vara svårbeskriven, en upplevelse kan vara svår att analysera men när den blir 
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begriplig skapas trygghet för personen samtidigt som det även kan innebära att inre 

konflikter kan uppstå (Nationalencyklopedin, 2016-10-14; Ternstedt & Norberg, 2009). 

I denna studie innebär upplevelse hur personer upplever sin vardag, sin kropp och hur 

de upplever matsituationer då detta är väldigt relevant vad gäller AN. 

 

1.7 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans främsta uppgift är att stötta patienter och eventuellt föreslå förändringar 

som kan bidra till bättre hälsa och livskvalité samt att minska risken för återinsjuknande 

hos patienten (Skärsäter, 2009). En allmän sjuksköterska är oftast den som får en första 

kontakt med en person med AN, då en anorektiker ofta söker vård för andra förändrade 

hälsotillstånd (Hunt & Churchill, 2013). 

 

Patienter med AN kan väcka ilska, rädsla och frustration hos vårdpersonal.  Den 

ambivalens och avsaknad av motivation till förändring är faktorer som gör att 

behandlingsarbetet försvåras. Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på att 

ätstörningen har blivit en livsstrategi med ett starkt kontrollbehov, för patienten är 

kontrollen det enda den känner till och det krävs ett stort mod att lämna detta (Svenska 

Psykiatriska Föreningen, 2005). Motivationen till förändring och tillfrisknad är oftast 

låg, sjukdomen är både vän och fiende. Patienter kan, till skillnad från många andra 

patientgrupper, till och med uppskatta det symptom som sjukdomen ger. Vilket kan 

förklara att AN patienter sällan söker vård på egen hand (Nordbo, Espeset, Gulliksen, 

Skårderud & Holte, 2006). 

 

Vårdpersonal måste tänka på vikten av att bygga upp en trygg relation mellan sig och 

personen med AN vilket är själva grunden för ett fortsatt samarbete till förändring. Det 

är tidskrävande, vårdpersonalen måste hela tiden motivera patienten och förmedla hopp, 

detta innebär mycket tålamod hos sjuksköterskan. För en bra behandlingskontakt ska 

man möta patienten med respekt, förståelse, trygghet och kunskap (Svenska 

Psykiatriska Föreningen, 2005). 

 

1.8 Teoretisk referensram - Omvårdnadens bärande begrepp 

Det fyra grundpelarna för omvårdnadens bärande begrepp är människa, hälsa, miljö och 

vårdande. Som vårdpersonal är det viktigt att se varje människa som en unik person, se 

hela människan och inte bara sjukdomen. Hälsa upplevs olika för varje individ och en 
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patient med AN är mer än bara sin sjukdom (Willman, 2009). Hälsa kan förklaras med 

begreppet KASAM vilket innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det 

innebär att om en person begriper, förstår sin omgivning och sitt tillstånd blir 

sjukdomen hanterbar. Om sjukdomen blir hanterbar kan personen också uppnå 

meningsfullhet med sitt tillstånd (Langius-Eklöf, 2009). 

 

I en studie framkom det att omgivningen och miljön är viktig för personer med AN. Att 

känna trygghet och stöd från människorna i omgivningen är viktigt för tillfrisknad, detta 

behöver nödvändigtvis inte gälla den närmsta familjen (Tozzi, et al., 2003). I vården av 

en person med AN får man inte glömma bort personen bakom sjukdomen och inte låta 

fördomar förstöra förhållningssättet, och det är därför viktigt att sjukvårdspersonal är 

uppdaterade i forskningen (Jokobsson & Lutzén, 2009). Anorexia väcker starka känslor 

även hos vårdpersonal, de känner en maktlöshet inför sin patients tillstånd, många blir 

rädda för att säga eller göra fel som förvärrar sjukdomen. I vård av AN patienter är det 

viktigt att våga prata, fråga och lyssna, man behöver inte veta alla svar för att hjälpa en 

patient till vidare vård och omsorg. Med tystnad finns det en större risk att det blir fel 

och kan leda till att patienter isolerar sig. För personer med AN har första kontakten 

med vården en betydande roll för fortsatt förtroende för vårdpersonal (Högdahl, 2011). 

 

1.9 Problemformulering 

Forskningen visar på att medvetenheten om anorexia nervosa är ett ökande problem i 

samhället och den visar också att det finns för lite forskning för att veta exakt vilka 

bakomliggande orsaker som utlöser anorexia nervosa. Det är viktigt för blivande 

sjuksköterskor att ha kunskap om anorexia nervosa då första mötet med vårdpersonalen 

har stor betydelse för personer med anorexia nervosa och deras upplevelser inom 

vården. För att sjuksköterskan ska kunna se hela individen och inte bara sjukdomen är 

det viktigt att sjuksköterskan får ökad kunskap och förståelse för hur personer mer 

anorexia nervosa upplever sin sjukdom, för att kunna fånga upp dessa i ett tidigt skede 

(Nestor, 2015 & Högdahl, 2011). 

 

1.10 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva upplevelser av att leva med anorexia 

nervosa och hur undersökningsgrupperna i litteraturen beskrivs. 

Frågeställning: 
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1. Hur upplever vuxna personer det att leva med anorexia nervosa?  

2. Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de studier som ligger till grund för 

litteraturstudiens resultatdel? 

 

 

2. Metod 
 

2.1 Design 

Den metod som valdes till detta arbete var en beskrivande litteraturstudie, metoden 

innebär att man söker artiklar inom valt ämne, granskar dem kritiskt och sammanställer 

dem för att få material till sin studie. (Polit & Beck, 2012).   

 

2.2 Databaser 

Databaserna Cinahl (Cumulative, Index to Nursing and Allied Health Literatur) och 

Pubmed ( undergrupp under MedLine; Medical Literature On-Line) har använts för att 

få fram relevant data som underlag till examensarbetet. Dessa två är användbara 

databaser inom omvårdnadsforskning, Cinahl vilken är en omvårdnadsfokuserad 

databas där 65% är artiklar med omvårdnadsrelevans och PubMed för att den innehåller 

95% av den medicinska litteraturen samt omvårdnadstidsskrifter, vilken uppdateras 

dagligen (Bahtsevani, Stoltz & Willman, 2012; Polit & Beck, 2012). 

 

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Sökorden som användes för att svara på syfte och frågeställning var anorexia nervosa, 

phenomenological, experience, self-starvation och qualitative. Sökorden kombinerades 

med hjälp av booleska söktermerna AND och NOT för att få fram artiklar som svarade 

på syftet. Booleska söktermer är bra att använda både för att utöka sökningarna och för 

att begränsa dem (Polit & Beck, 2012). I artikelsökningen har vi använt oss av 

begränsningarna linked full text, peer-rewieved, årtal 2010-2016, språk engelska, adult 

19-44. I PubMed användes begränsningarna 5 years, humans och adult 19-44. För att 

göra det mer överskådligt presenteras litteratursökningen nedan, se Tabell 1. I tabell 1 

presenteras vilka databaser som använts, vilka begränsningar som gjorts i våra 

sökningar, vilka sökord som använts, hur många sökträffar det blev totalt, hur många 

som ansågs vara möjliga artiklar och sist hur många artiklar som inkluderades i studien.   
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Vetenskapliga artiklar med kvalitativ design, tillgängliga i full text, nåbara via 

Högskolan i Gävles databaser inkluderades för att kunna svara på studiens syfte. 

 

 Tabell 1 
Databas, 

sökdatum 

Begränsningar Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar (exkl. 

dubbletter) 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

Sökning 1 

20/4 

Sökning 2 

4/10-16 

Linked full text 

Peer-rewieved 

2010-2016 

Adult 19-44  

English 

anorexia nervosa  

403 

 

438 

  

Cinahl 

Sökning 1 

20/4-16 

Sökning 2 

4/10-16 

Linked full text 

Peer-rewieved 

2010-2016 

Adult 19-44 

English 

anorexia nervosa 

AND experience 

 

48 

 

51 

4 1 

Cinahl 
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2.4 Urvalsprocessen 

Alla sökningar är fritextsökningar, inga MeSH termer är använda. En första sökning 

gjordes i Cinahl med sökordet anorexia nervosa, det gav utslag i 438 artiklar varpå 

författarna valde att begränsa dessa med booleska termen AND och sökordet 

experience. Antalet artiklar minskade då till 48, av dessa lästes alla titlar och de som 

verkade relevanta för arbetet var 4 stycken. Författarna läste sammanfattning och 

resultat av dessa, varav 1 valdes att inkluderas i arbetet. Nästa sökning gjordes med 

sökorden anorexia nervosa NOT eating AND experience med 11 träffar, där 2 verkade 

relevanta, men ingen av dessa valdes att inkluderas i arbetet. I fjärde sökningen 

användes sökorden anorexia nervosa AND phenomenological där författarna fick 14 

träffar och 3 verkade relevanta, varav 1 valdes att inkluderas. I nästa sökning användes 

sökordet self-starvation där vi endast fick 1 träff som senare visade sig vara en 

kvantitativ artikel som då valdes att exkluderas. Därefter gjordes en manuell sökning på 

en artikel som tidigare har funnits med i våra sökningar på Cinahl men som ej går att 

hitta där i dagsläget. I sista sökningen som gjordes i PubMed användes sökorden 

anorexia nervosa AND qualitative med 45 träffar. Av dessa verkade 14 relevanta, och 7 

av dessa inkluderades i arbetet. Sammanlagt blev det 25 relevanta artiklar.  

Det första urvalet av artiklarna gjordes efter titeln, om dessa kändes relevanta för 

studien lästes sammanfattningen och de som var relevanta av dessa skrevs ut och lades i 

två högar, en hög för artiklar från Cinahl och en för PubMed. Resultat lästes i varje 

artikel med slutprodukten 25 möjliga artiklar, 10 av dessa har sedan byggt upp denna 

studies resultat. Av de 15 artiklarna som inte togs med i resultatet av denna studie 

visades det sig att 6 var kvanititativa, i 1 var deltagarna för unga och 1 artikel var för 

gammal, från 2003. 7 artiklar svarade inte på syftet och exkluderades. En artikel valdes 

att tas med trots att de flesta av deltagarna var över åldersspannet än det som använts 

som begränsning i denna studie. Deltagarna hade haft AN i över 20 år och artikeln 

ansågs kunna ge svar på hur det är att leva med det en längre tid, deltagarna hade 

insjuknat under det spannet som är aktuellt för denna studie, 19-44 år. 
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Figur 1. Visar bortfallet från de ursprungliga 25 artiklarna. 

 

2.5 Dataanalys 

Dataanalys är ett bra sätt för forskare att kunna strukturera, organisera och analysera det 

material man arbetar med (Polit & Beck, 2012). Arbetet med att analysera detta material 

inleddes med att de tio utvalda artiklarna delades upp mellan författarna. Ansats, design, 

undersökningsgrupp, metod, syfte och resultat lästes av författarna som sedan bytte med 

varandra. Anteckningar fördes i marginalen som underlättade översättningen av ord och 

gjorde det lättare att finna de viktiga delarna i artikeln som skulle diskuteras. 

Markeringar gjordes med färgkoder för de delar som svarade på syfte och 

frågeställning, resultatdelen översattes till svenska och sammanfattades för att få ökad 

förståelse och minska risken för missförstånd, därefter diskuterades det sammanfattade 

materialet mellan författarna. Under diskussionen kom denna litteraturstudies teman 

fram, vilka är ambivalens, kontroll, kroppsuppfattning och mat. Därefter sorterades 

materialet in i rubrikerna högpresterande, kontroll, känslor och relationer och 

underrubrikerna behålla kontrollen över tillvaron, självskadebeteende, ambivalens – 

relation till sjukdomen, relation till mat och hur det påverkar självuppfattningen, 

kroppsuppfattning – relation till sin egen kropp och relation till andra och 

vårdpersonal, se Tabell 2. 

 

Ursprungligen 25 st artiklar 

Ej kvalitativa, 6 st 

Svarar ej på syftet, 7 st 

Fel åldersspann/Gammal artikel 2 st 

Resterande artiklar, 10 st 
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Resultat presenteras i löpande text i resultatdelen och i två bilagor, bilaga 1 och 2 (Polit 

& Beck, 2012). För att svara på den metodologiska frågeställningen granskade 

författarna samtliga artiklars metoddel. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit & Beck (2012)  är det av största vikt att en studie inte förfalskas, plagieras 

eller att resultatet förvrängs. Andra forskningsetiska faktorer som författarna tagit i 

beaktning är att egna värderingar, tankar eller tidigare erfarenheter lagts åt sidan, 

artiklarna har bearbetats och analyserats objektivt. Det inkluderade artiklarna är etiskt 

godkända eller har haft en god etisk ton där man tagit hänsyn till deltagarna och man har 

informerat dem väl om studiens syfte och deltagarna har fått ge sitt godkännande. För 

att undvika att resultatet påverkats av egna värderingar har artiklarna diskuterats mellan 

författarna. Referenser och källor har tydligt redovisats för att styrka detta (Polit & 

Beck, 2012). 

 

3. Resultat  
 

Resultatet i denna studie är baserat på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Resultatet presenteras i löpande text, resultatet arbetades fram till fyra huvudrubriker 

och sex underrubriker som beskriver personers upplevelser av att leva med AN. Dessa 

redovisas nedan i Tabell 2. 

 

 Tabell 2 

Huvudrubrik Underrubriker 

Högpresterande - 

Kontroll Behålla kontrollen över tillvaron 

Självskadebeteende 

Känslor - 

Relationer Ambivalens – relation till 

sjukdomen 

Relation till mat och hur det 

påverkar självuppfattningen 

Kroppsuppfattning- relation till sin 

egen kropp 

Relation till andra och 

vårdpersonal 
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3.1 Högpresterande 

I en studie med Williams och Reid (2012) beskrevs faktorer som kännetecknar AN, ett 

tvångsmässigt beteende skapat av behovet att uppnå perfektion genom att vara 

högpresterande. Upplevelsen av att inte duga som man var eskalerade hela tiden tills 

man var fast i en ond cirkel där föräldrars förväntningar och de socio-kulturella 

förväntningarna i samhället bara förstärkte beteendet (Williams & Reid, 2012; Espeset, 

Gulliksen, Nordbo, Skårderud & Holte, 2012). 

 

3.2 Kontroll 

3.2.1 Behålla kontroll över tillvaron 

Enligt två studier upplevde deltagarna att kontroll är en grundläggande hörnsten för att 

kunna hantera tillvaron. AN beskrevs av vissa deltagare vara en copingstrategi i brist på 

annat för att överleva otrevliga erfarenheter de varit med om. AN gjorde det möjligt för 

dem att undvika negativa känslor, situationer och erfarenheter. Många av deltagarna 

upplevde rädslan att förlora AN, om de skulle bli friska, för då skulle de förlora fördelen 

att gömma sig bakom sin sjukdom om de misslyckades med något (Williams & Reid, 

2012; Nordbo, Espeset, Gulliksen, Skårderud, Geller & Holte, 2011). Deltagare i en 

studie med Williams och Reid (2012) upplevde sig ha fullständig kontroll över sina 

kroppar, sin existens, matintaget och sin träning. När det övriga i livet inte gick att 

kontrollera kunde de lita på sin sjukdom. Däremot tog AN över deltagarnas liv till slut, 

en förändring de jämförde med att ha en varelse i sitt huvud, något som satt på deras 

axel och motarbetade dem och kontrollerade deras logiska, rationella tänkande. 

Varelsen upplevdes som tjatig, krävande och aggressiv, den påminde deltagarna 

ständigt att de inte dög (Williams & Reid, 2012; Robinson, Kukucska, Guidetti & 

Leavey, 2015).  

 

Många av deltagarna i en studie med Robinson et. al. (2015) upplevde att de kalibrerade 

sitt beteende för att förhindra fysisk försämring, vilket ansågs vara en 

överlevnadsstrategi. En av deltagarna berättade att han tränade men inte för mycket då 

det kunde öka hans muskelmassa och då också vikt (Robinson et. al., 2015). 
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3.2.2 Självskadebeteende 

Deltagarna i en studie med Espeset et. al. (2012) upplevde att ett sätt för att behålla 

kontrollen var att använda sig av olika metoder för att skada sig själva. Ett sätt att straffa 

sig själv eller andra var att låta bli att äta, eller begränsa sitt matintag, vissa kunde 

pressa sig hårt genom att motionera eller använda sig av laxermedel, en av deltagarna 

upplevde att när hon sprang så sprang hon ifrån sina känslor. I två studier berättar 

deltagarna om självskadebeteende i form av att tvinga sig att tänka på den mat man 

precis ätit för att på så sätt må dåligt och skada sig själva. (Espeset, et. al. (2012; Long, 

et al. (2011). 

 

Depression och suicidala tankar är vanliga upplevelser bland personer med AN, en av 

männen i en studie med Robinson et. al (2015) välkomnade tanken att dö av sin AN och 

en av kvinnorna i studien önskade varje morgon att hon inte hade vaknat (Robinson, et. 

al., 2015). Självskadebeteendet upplevdes vara ett desperat sätt att ta kontroll över sina 

känslor, som när de blev tvingade att äta för att gå upp i vikt. I en studie med 

Verschueren, Berends, Kool-Goudswaard, Huigenbosch, Gamel, Dingemans, van 

Elburg och van Meijel (2014) drabbades ofta deltagarna av svår ångest och självhat när 

de åt, vilket resulterade i att de skadade sig själva genom att skära, gröpa eller bränna 

sin hud, de kunde också självskada sig med överdriven fysisk aktivitet. När oron och 

stressen byggdes upp i kroppen och upplevdes bli för stark och ohanterlig behövdes 

något göras åt dem, självskadebeteendet var ett sätt att hantera ångesten för stunden. 

Självskadan var som mest tillfredsställande om den gjorde väldigt ont eller om det 

blödde mycket, då var upplevelsen av att de hade straffat sig själva mycket starkare. 

Självskadebeteendet blev för vissa en möjlighet att ta sig ur AN, trots att de äcklades av 

att äta och kände rädslan att gå upp i vikt kunde självskadorna göra att de åt bättre, även 

om de skämdes över att de inte kunde komma över AN på ett mer konstruktivt sätt. 

Självskadorna var också för vissa ett sätt att belöna sig, en av deltagarna beskrev att när 

hon gick upp i vikt upplevde hon att hon måste självskada sig, vilket hon även gjorde 

när hon gick ner i vikt som en belöning (Verschueren, et. al., 2014). 

 

3.3 Känslor 

I studien med Pemberton och Fox (2011) framkom det att alla deltagare i studien 

upplevde att de hade svårt överlag att hantera känslor, de hade också tendenser att 

begränsa sina känslouttryck. Det upplevdes som ett aktivt undantryckande av känslor 
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som associerades till både frustration och fientlighet, dessa känslor ökade under ytan 

tills det triggades av något och exploderade. Känslan som var svårast att hantera var 

ilska som beskrevs vara oberäknelig, ej hanterbar och skrämmande. Många av 

deltagarna hade svårt att tolerera sin ilska och tyckte inte om sig själva när de var arga. 

Ilskan frammanade känslor som irritation och hat mot dem själva och sättet de levde 

(Pemberton & Fox, 2011; Espeset et. al., 2012). 

 

I en studie med Williams och Reid (2012) upplevdes AN ha en avtrubbande effekt som 

stoppade deltagarna från att känna smärta, rädsla, ilska och känslan att vara åsidosatta 

(Williams & Reid, 2012). Deltagarna hade svårt att namnge sina känslor och de 

funderade mycket över vad känslorna betydde, om det var okej att känna som de gjorde, 

om känslan var berättigad. Av vissa förklarade det som fysisk rastlöshet som förändrade 

deras uppfattning om sitt utseende. Grubbleriet fungerade som ett försök att undvika en 

negativ effekt och när en svår känsla uttalats, speciellt ilska, behövdes den neutraliseras 

på något sätt. Vissa känslor upplevdes kunna trigga skam, äckel och hat mot dem själva. 

I en studie med Pemberton och Fox (2011) ansåg deltagarna att råa känslor behövdes 

hållas under kontroll då de var oförutsägbara och kopplades förbi tankeprocessen 

(Pemberton & Fox, 2011; Espeset, Gulliksen, Nordbo, Skårderud & Holte, 2011). I en 

studie med Espeset, Gulliksen, Norbo, Skårderud och Holte (2012) upplevdes det 

anorektiska beteendet vara ett sätt att hantera känslor. Känslorna trycktes undan och 

maskerades inför andra. Deltagarna distanserade sig ifrån dem genom att fokusera på 

sin kropp, vikt, mat och genom att rena sig genom att kräkas eller använda sig av 

laxermedel. Det innebar att de begränsade matintaget eller tränade för att dämpa starka 

känslor och för att lugna ner sig. Beteendet fungerade även för vissa som ett sätt att få 

utlopp för sina känslor (Espeset et. al., 2011; Espeset et. al., 2012; Nordbo, et. al., 

2011). 

 

Enligt studien med Espeset et. al. (2011) kunde tankar på utseende leda till att 

deltagarna upplevde sig deprimerade. Känslor som ensamhet och ångest kunde då 

uppstå. När man tampades med dessa känslor triggades också känslan att vara fet. 

Deltagarna upplevde stor rädsla att tappa kontrollen och gå upp i vikt (Espeset et. al., 

2011; Nordbo et. al., 2011; Espeset et. al., 2012). 

Att vara man och drabbas av AN ansågs vara fel, de upplevde sig vara de enda män som 

drabbats vilket bidrog till känslan av ensamhet. De var skamligt att erkänna sig sjuk i 
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AN, med rädslan att uppfattas som löjlig, då endast tjejer med ätstörningar visas upp i 

media. Litteraturen i samhället bidrog också till männens upplevelse av ensamhet då 

den mest inriktat sig på kvinnor med AN. Många män ville veta skillnaden mellan män 

och kvinnor som insjuknar vilket de inte kunde finna. Rädslan för vad andra skulle säga 

och tycka, att bli skrattade åt och att anhöriga skulle ta på sig skulden, gjorde att 

männen höll sin AN hemlig. Sjukdomen gjorde också att de upplevde sig som svaga, 

vilket bidrog till att den hemlighölls (Robinson, Mountford & Sperlinger, 2012). 

I studien med Robinson et. al. (2015) upplevde vissa av deltagarna depression över att 

de på grund av sjukdomen aldrig har kunnat få barn (Robinson et. al., 2015). 

 

3.4 Relationer 

3.4.1 Ambivalens – relation till sjukdomen 

Den svåraste utmaningen när man drabbas av AN är att inse att man är sjuk. Det är en 

lång process innan man kommer till insikt med sin sjukdom, med rätt information om 

vad sjukdomen är och hur den påverkar kroppen kan det underlätta för den drabbade att 

förstå allvaret (Robinson et. al., 2012). Deltagarna i studien av Long et. al. (2011) 

beskrev att de hade inre konflikter mellan två sidor av sig själva, den ena sidan berömde 

dem för de framsteg de gjort och den anorektiska sidan hade det svårt att hantera 

förändringarna. AN beskrevs både vara en vän och en fiende, en vän som beskyddade 

dem men samtidigt en fiende som kommer döda dem. En studie med Williams och Reid 

(2012) förklarade det som när en misshandlad kvinna stannar kvar hos mannen som 

misshandlar henne därför att det är något hon känner igen. Detsamma gäller AN, 

deltagarna vet vad de har att förvänta sig av sjukdomen. Det är en hat-kärleks relation 

full av ambivalens (Long et. al., 2011¸ Williams & Reid, 2012). 

 

Trots att många av deltagarna i studien med Robinson et. al. (2015) uttryckte det som att 

AN hade berövat dem ett normalt liv var ändå sjukdomen något som upplevdes ge en 

känsla av stolthet. De hade lyckats leva med sjukdomen länge och den definierade dem, 

AN gav dem en struktur och en mening. En av deltagarna upplevde att hon inte skulle 

vara samma person utan den (Robinson et. al., 2015). Alla deltagarna i studien med 

Nordbo et. al. (2011) hade någon gång haft en önskan att bli frisk från AN och i de 

flesta fall varierade det från en liten önskan till tillfrisknande till en väldigt stark önskan. 

Önskan att bli frisk varierade också i tid från korta stunder till långa perioder med en 
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konstant önskan att tillfriskna helt. Hos alla deltagare utom två hade önskan att bli frisk 

ökat, när människor i ens närhet insett att det handlar om en sjukdom. När det förts på 

tal har personen fått en ökad känsla att vilja tillfriskna. Att för deltagarna inse att de 

fastnat i sin sjukdom, att de inte kan ta sig vidare gav en känsla av hopplöshet, där ett 

liv utan AN kändes långt borta. Deltagarna upplevde att åren bara gick och det skulle 

krävas ett mirakel för att tillfriskna. När allt runt omkring var jobbigt kunde man lika 

gärna stanna i sin sjukdom. Det fanns också deltagare som trots att de fått diagnosen 

AN förnekade sjukdomen, det fanns ingen sjukdom att bli frisk ifrån och de upplevde 

sig inte ha AN (Nordbo et. al., 2011). 

3.4.2 Relation till mat och hur det förändrar självuppfattningen 

Upplevelser vid måltiderna kan vara väldigt ångestframkallande för personer med AN, 

de upplever en stark rädsla att hamna i situationer där de pressas till att äta. En studie 

med Long et al. (2011) upplevde deltagarna måltiderna som ångestfyllda, speciellt då 

dessa deltagare var inlagda för behandling för sin AN. Sådant som upplevdes ångestfyllt 

för deltagarna var om maten var sen, vilket var något som ”föll utanför ramarna”. Vissa 

av deltagarna upplevde att tankeprocessen var jobbig vid måltiderna, de bröt ner maten 

till minsta beståndsdel vilket gjorde det svårare att äta då stort fokus hamnade på socker 

och fett i maten. Några av deltagarna hade specifika ritualer vid måltiderna, de 

dissekerade maten, åt i en speciell ordning och tog små tuggor för att maten skulle räcka 

längre. Dessa ritualer användes som ett sätt att lindra ångesten (Long et. al., 2011; 

Robinson et. al., 2015). 

 

Av vissa upplevdes kroppen och dess behov av mat vara ett hot mot kontrollen de ville 

ha över sig själva. En av deltagarna i studien med Williams och Reid (2012) berättade 

att när hon åt kunde hon inte kontrollera sig själv och hon upplevde att kroppen gjorde 

uppror, detta triggade känslor som desperation och äckel som kompenserades med att 

motionera. I studien med Nordbo et. al. (2011) upplevde deltagarna att motivationen 

och viljan att bli frisk avtog när de åt. De upplevde det var svårt att öka i vikt när de 

tampades med känslor som avsky och äckel för sin egen kropp, då obekväma känslor 

kunde lättare hanteras på tom mage (Williams & Reid., 2012; Nordbo et. al., 2011; 

Espeset et. al., 2012). 



 

17 

 

3.4.3 Kroppsuppfattning – relation till sin egen kropp 

Hur personer med AN upplever sin kropp varierar. I studien med Espeset et. alt. (2011) 

kunde upplevelsen vara ganska stabil vissa stunder till att förändras flera gånger i 

timmen. Vissa av deltagarna var mer fokuserade på enstaka kroppsdelar som magen, om 

den blev stor och uppblåst startade upplevelsen av att öka i vikt. Några kunde se att de 

var smala i vissa situationer, i andra var de feta. Vissa upplevde att deras kroppar 

förändrades men att omgivningen inte uppmärksammade det trots att det borde synas. 

Många av deltagarna var oförmögna att se hur de verkligen såg ut vilket gjorde att de 

drog slutsatser om sitt utseende. Vissa förklarade det som en kamp mellan logik och 

känsla, de visste att de egentligen var smala men upplevelsen av att vara fet tog över. 

Osäkerheten över utseendet drev vissa till att stå framför spegeln i flera timmar för att 

avgöra om de gått upp i vikt. De kunde nypa sig själva och trycka på ställen på kroppen 

för att hitta mjuka partier eller se om de kunde känna benen under huden. Kunde de 

känna benen var det ett bevis på att de inte gått upp i vikt. I studien med Espeset et. al. 

(2012) beskrev deltagarna att de ofta kände sig ensamma och ledsna, hopplösheten de 

upplevde hade en nära koppling till att de kände sig missnöjda med sina kroppar. Under 

dåliga dagar upplevdes kroppen som ful, äcklig och hemsk (Espeset et. al., 2011; 

Espeset et. al., 2012). 

 

Sådant som upplevdes trigga förändringar i kroppsuppfattningen var till exempel när de 

åt då de kände att kroppen fysiskt förändrades. Kroppsmedvetenheten triggades i 

situationer där deltagarna var tvungna att exponera sina kroppar eller blev påminda om 

hur de såg ut. Ibland kunde deltagarna ha mer realistiska bilder av sina kroppar som när 

de såg bilder av sig själva eller sin spegelbild i ett skyltfönster, en av deltagarna såg en 

mer realistisk bild av sig själv när hon kunde jämföra sig med andra. Andra deltagare 

upplevde negativ kroppssyn i relationer med andra människor, oavsett vad folk sa till 

dem, oavsett om det var positivt eller negativt, kopplades det till att de var feta. De 

byggde sitt egenvärde på detta. När de kände sig sårbara inför andras bedömningar 

upplevdes den negativa kroppsbilden som stark (Espeset et. al., 2011).  

3.4.4 Relation till andra och vårdpersonal 

I studien med Robinson et. al. (2015) upplevde deltagarna att deras umgängeskrets 

minskat och vissa av dem hade inga vänner kvar på grund av att de undvikit 

måltidssituationer. Många av dem upplevde att de haft svårt att inleda en relation med 



 

18 

 

en annan människa då det första man oftast gör när man träffar någon är att gå ut och äta 

på restaurang och det kändes skrämmande (Robinson et. al., 2015). 

 

Hur vårdpersonal och vård upplevs beskrevs i en studie med Robinson et. al (2012) som 

varierande. Många upplevde att personalen inte förstod dem och männen i studien 

kände sig exkluderade i vården på grund av att de var män, det fanns även män med 

positiva erfarenheter också. Sjukdomen i sig upplevdes könsutjämnande då de gjorde 

män och kvinnor mer lika varandra då vägen in i sjukdomen kunde se olika ut och bero 

på olika orsaker men när man väl fått sjukdomen såg det likadant ut för alls. Trots detta 

upplevde männen att många höll tillbaka i deras närhet och tyckte att de inte skulle 

medverka i gruppsamtal på grund av deras kön. I studien med Fox och Diab (2015) 

belyses vårdpersonalens viktiga roll för tillfrisknad för en person med AN. Deltagarna 

beskrev vikten av att känna trygghet och tillit för att bygga en terapeutisk relation och 

att kunna lita på personalens kompetens. Deltagarna upplevde personalen som 

pessimistisk eller att de hade svårt att hantera sina patienters berättelser, vilket medförde 

risken att deltagarna hamnade mellan olika vårdinstanser och kände sig övergivna 

(Robinson et. al., 2012; Fox & Diab, 2015). 

 

3.5 Undersökningsgrupper 

Författarna har undersökt undersökningsgrupperna i de tio valda artiklarna för att kunna 

svara på den metodologiska aspekten av denna studies syfte. De har granskats utifrån 

antal deltagare, ålder, kön, duration av sjukdomstillstånd och vart studien är gjord. 

En studie hade sex deltagare (Fox & Diab, 2015), tre studier hade åtta deltagare 

(Robinson et. al., 2012; Pemberton & Fox, 2011; Robinson et. al., 2015), två studier 

hade tolv deltagare (Verschueren et. al., 2014; Long et. al., 2011), två studier hade 14 

deltagare (Espeset et. al., 2012; Williams & Reid, 2012), en studie hade 32 deltagare 

(Espeset et. al., 2011) och en studie hade 36 deltagare (Nordbo et. al., 2011). Av dessa 

är det endast två artiklar som redovisar bortfall av deltagare (Robinson et. al., 2012; 

Verschueren, et. al., 2014). 

 

I åtta av artiklarna angavs åldrarna från yngsta deltagaren till äldsta men inte exakt hur 

gamla de var, 20-35 år (Espeset et. al., 2011), 40-60 år (Robinson et. al., 2015), 19-39 år 

(Espeset et. al., 2012), 18-30 år (Verschueren et. al., 2014), 21-50 år (Williams & Reid, 

2012), 18-39 år (Nordbo et. al., 2011), 24-56 år (Robinson et. al., 2012) och 19-50 år 
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(Fox & Diab, 2015). I en artikel angavs att sju av åtta deltagare var under 25 år 

(Pemberton & Fox, 2011), inte heller i denna angavs den exakta åldern på deltagarna. I 

en av artiklarna fanns det en ingående beskrivning av deltagarna och deras ålder 

(Robinson et. al., 2015). Medelåldern angavs i sju av artiklarna, 38 år (Robinson et. al., 

2012), 27,3 år (Espeset et. al., 2011), 23 år (Verschueren et. al., 2014), 27 år (Williams & 

Reid, 2012; Fox & Diab, 2015), 26,5 år (Nordbo et. al., 2011) och 22 år (Long et. al., 2011). 

I tre av artiklarna angavs hur länge deltagarna haft AN från kortaste tidsintervallet till 

längsta, 20-40 år (Robinson et. al., 2015), 4-34 år (Robinson et. al., 2012) och 6-23 år 

(Fox & Diab, 2015). Medelvärde på sjukdomsduration angavs i fem artiklar, 13 år 

(Robinson et. al., 2012), 11 år (Espeset et. al., 2011), 10 år (Espeset et. al., 2012), 8,8 år 

(Nordbo et. al., 2011) och 7 år (Fox & Diab, 2015). 

 

Fyra artiklar hade bara undersökt kvinnor (Espeset et. al, 2011; Espeset et. al., 2012; 

Nordbo et. al., 2011; Long et. al., 2011) och endast en artikel hade undersökt bara män 

(Robinson et. al., 2012). Tre artiklar hade undersökt både män och kvinnor (Pemberton 

& Fox, 2011; Robinson et. al., 2015; Williams & Reid, 2012) och två artiklar har inte 

angett vilket kön deras deltagare hade (Verschueren et. al., 2014; Fox & Diab, 2015). 

Författarna har också granskat vilka länder studierna är gjorda i, sex av studierna är 

gjorda i Storbritannien (Robinson et. al., 2012; Pemberton & Fox, 2011; Robinson et. 

al., 2015; Williams & Reid, 2012; Long et. al., 2011; Fox & Diab, 2015), tre studier är 

gjorda i Norge (Espeset et. al., 2011; Espeset et. al., 2012; Nordbo et. al., 2011) och en 

studie är gjord i Nederländerna (Verschueren et. al., 2014). 

 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

I föreliggande studie har syftet varit att beskriva personers upplevelser av att leva med 

AN. Författarna har förstått att ett av det starkaste inslaget i sjukdomen är känslan av 

ambivalens, känslan av att sjukdomen är ens bästa vän som man vill vårda och behålla 

för att inte mista den trygghet den ger. En trygghet att gömma sig bakom, en tröst och 

en identitet som är väldigt stark. Samtidigt tampas patienterna med viljan att bli frisk 

som resulterar i känslor som oro, ångest och depression. Det har framkommit att 

måltidssituationer är något som skapar stark ångest hos personerna med AN då de är 
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rädda att tappa kontrollen när de äter och kontrollen över sin kropp och vikt. Många 

upplevde det som att de kände hur de gick upp i vikt med varje kalori de åt, det triggade 

hos vissa ett starkt behov att straffa sig själv genom att motionera eller att självskada 

sig. Personerna isolerade sig ofta då de var extremt rädda att bli tvingade att äta. Detta 

medförde en minskad eller ingen umgängeskrets alls. Alla artiklar presenterade sin 

undersökningsgrupp. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Personer med AN har ofta en stark strävan efter att försöka uppnå perfektion, att ha en 

smal kropp, ha höga mål i livet och vara självuppoffrande (Williams & Reid, 2012). AN 

beskrivs vara en copingstrategi där de drabbade kunde gömma sig bakom sjukdomen 

vid misslyckanden. Sjukdomen hjälpte dem undvika negativa känslor, situationer och 

erfarenheter samt hjälpte dem ta kontroll över tillvaron (Williams & Reid, 2012; 

Nordbo et. al., 2011). Personer med AN har oftast full kontroll över sin kropp och sin 

tillvaro, personerna litade på och behövde sjukdomen. Ju längre någon är sjuk desto mer 

kontroll får sjukdomen över personen och det beskrevs i litteraturen hur sjukdomen tog 

över de drabbades liv. Många förklarade det som två röster i huvudet eller som en ängel 

och en demon på samma axel, ena mer logisk än den andra. Den logiska sidan försöker 

uppmuntra till bättre mathållning och viktökning medan den andra sidan motarbetar den 

och säger att personerna med AN inte duger och måste gå ner mer i vikt (Williams & 

Reid, 2012; Robinson et. al., 2015). 

 

Personer med AN har generellt som överlevnadsstrategi att de kalibrerar sitt beteende 

för att inte gå upp i vikt (Robinson et. al., 2015). AN följs många gånger åt av ett 

självskadebeteende som utvecklats i ett försök att bevara kontrollen över vardagen. 

Beteendet fungerar både som ett straff- och som ett belöningssystem för personerna som 

tolkar allt runt omkring dem som triggningar för att självskada sig själva. Viktuppgång 

straffas och viktnedgång belönas genom självskador. Ju ondare och ju mer det blöder 

desto mer tillfredsställande är det (Verschueren et. al., 2014). Författarna tror att 

kontrollbehov och självskadebeteende används som copingstrategier för personer med 

AN. Författarna har förstått att dessa personer är livrädda släppa att identiteten AN ger, 

vilket styrks av en studie med Lamoureux och Bottorf (2005). 
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Det finns en stark koppling mellan AN och olika sorters känslor, speciellt starka känslor 

ansågs vara ett hot mot självkontrollen och ilska upplevdes svår att tolerera och hantera 

då den frammanade irritation mot personerna själva och deras levnadssätt (Pemberton & 

Fox, 2011; Espeset et. al., 2012). AN har en avtrubbande effekt för många och gjorde 

det svårt för de drabbade att namnge och förstå vad de känner, många förklarade det 

som fysisk rastlöshet som förändrade deras syn på sitt utseende. Många olika känslor 

kunde på något sätt associeras negativt tillbaka på personernas utseende, många kände 

äckel över sig själva (Williams & Reid, 2012; Pemberton & Fox, 2011). Känslor 

hanterades genom att maskeras inför andra, de trycktes undan genom tankar på kropp, 

vikt, mat och genom att rena sig (Espeset et. al., 2011; Espeset et. al., 2012; Nordbo et. 

al., 2011). 

 

Många med AN isolerade sig som resultat av ett de tampas med sådan ångest när de 

träffade folk, ofta tolkades allt när de träffade folk som negativt mot dem själva, ofta 

som inbillad viktuppgång (Espeset et. al., 2011; Espeset et. al., 2012; Nordbo et. al., 

2011). Även män drabbas av AN, men författarna tycker att de är otroligt 

underrepresenterade i litteraturen vilken de själva också upplever. De upplever sig ofta 

exkluderade i vården vilket förstärker deras skamkänslor och isolering och att de ofta 

hemlighåller sin sjukdom för sina anhöriga och vänner (Robinson et. al., 2012). 

 

AN speglas av de stora konflikterna mellan två sidor av sig själv, sjukdomen ger de 

drabbade känslor av ambivalens mellan att vilja bli frisk och stanna kvar i sjukdomen. 

Många förklarade det som en hatkärleks relation där de har att välja mellan att ge sig ut 

i det okända och bli frisk eller stanna i tryggheten AN ger (Long et. al., 2011; Williams 

& Reid, 2012). AN berövar de flesta ett normalt liv samtidigt som den ger dem en 

känsla av stolthet då de lyckats leva med den, den definierar dem, ger struktur och 

mening (Robinson et. al., 2015). Nästan alla med AN vill någon gång bli frisk men de 

flesta tror det är en omöjlighet vilket medför hopplöshet och upplevelsen att de lika 

gärna kan fortsätta vara sjuka. Samtidigt finns det de som aldrig inser att de lider av AN 

(Nordbo et. al., 2011). 

 

För en person med AN upplevs måltider vara ett moment som skapar mycket ångest, 

risken att tvingas äta orsakar ofta isolation hos dessa människor. Många med AN tyckte 

att tankeprocessen var jobbig under måltiderna, socker och fett blev stort fokus när 
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maten bröts ner i beståndsdelar i huvudet (Long et. al., 2011; Robinson et. al., 2015). 

Kroppens behov av mat upplevdes vara ett hot mot självkontrollen, kroppen upplevdes 

göra uppror och vissa kunde inte behärska sig när de åt. Detta triggade känslor som 

desperation och äckel vilket kunde kompenseras med motion. När de åt avtog också 

viljan att bli frisk då de äcklades över sina kroppar, obekväma känslor hanterades bäst 

på tom mage (Williams & Reid, 2012; Nordbo et. al., 2011; Espeset et. al., 2012). 

Författarna har kommit fram till att hur personer med AN upplever sina kroppar 

varierar, oförmågan att verkligen se hur de ser ut gör att de drar slutsatser om sitt 

utseende, oftast innebär det att de upplever sig som feta. Det finns stunder när 

kroppsuppfattningen är mer realistisk för dessa personer som när de kan jämföra sig 

med andra eller ser bilder på sig själva. Osäkerheten över utseende fick dem att granska 

sig själva ingående och nypa sig i kroppen för att se om de gått upp i vikt. Personernas 

egenvärde byggdes på vad andra tyckte om dem och ofta vändes det till att personerna 

med AN trodde att andra tyckte illa om dem. Sämre dagar upplevdes kroppen som 

äcklig, ful och hemsk (Espeset et. al., 2011; Espeset et. al., 2012). 

 

Personer med AN hade ofta en väldigt begränsad umgängeskrets, ibland hade de inga 

vänner alls, vilket berodde på att de undvek att äta med andra människor (Robinson et. 

al., 2015). Hur personer med AN upplevde vårdpersonal var varierande, vissa kände sig 

sedda och nöjda med vården, men många, speciellt män, kände sig exkluderade i 

vården. Författarna tror inte att sjukdomen gör någon skillnad på könen, vilket visade 

sig i studien med Robinson et. al. (2012) där deltagarna berättade att vägen in i 

sjukdomen kunde se olika ut för män och kvinnor men väl fast i sjukdomen var 

upplevelserna lika (Robinson et. al., 2012). Vårdpersonal kunde också upplevas mer 

pessimistiska mot de med AN då de inte kunde ta till sig av deras berättelser och 

livshistoria, med resultat att dessa kände sig övergivna av vården och hamnade mellan 

vårdinstanser och ”mellan stolarna” (Fox & Diab, 2015).  

4.2.1 Jämförelse tidigare och ny forskning  

Tidigare forskning har innehållit mycket antaganden om AN, speciellt vad gäller män 

med AN. Studien med Robinson et. al. (2012) visade att tidigare studier antagit att mäns 

upplevelser av AN varit samma upplevelse som kvinnors, vilket det visat sig stämma till 

viss del. Däremot visar forskning att män upplever att de står utanför inom vård och 

inom litteratur i samhället. Därför anser författarna i enlighet med Willman (2009) att 
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det är viktigt att varje människa ses som en egen individ med egna upplevelser och inte 

bara som sin sjukdom (Willman, 2009). I en studie med Espeset et. al. (2011) visade det 

sig att den störda kroppsbilden hos personer med AN i tidigare forskning varit relativt 

stabil, att kroppsbilden inte har förändrats över tid för personerna, när det i nyare 

forskning istället visat sig att synen på kroppsbilden växlat flera gånger i timmen hos 

vissa personer med AN. Författarna anser att det är viktigt att vara medveten om den 

växlande kroppsbilden hos personer med AN för att som sjuksköterska kunna ha en 

större förståelse för hur dessa personer upplever sin kroppsbild, vilket i sin tur kan leda 

till ett bättre bemötande i vården. Det i sin tur leder till ett ökat förtroende för 

sjuksköterskan för personen med AN. Vikten av en terapeutisk relation till 

sjuksköterskan belyses i en studie med Fox & Diab (2015). Forskning visar på 

varierande resultat när det kommer till personer med AN upplevelse av att bli vårdad. 

Författarna tror att stor vikt ligger på att sjuksköterskan ska kunna möta personer med 

AN som människor och anser att en terapeutisk vårdande relation med sjuksköterskan 

lägger grunden för att vårda både kropp och själ hos en person med AN (Robinson et. 

al., 2012; Willman, 2009; Espeset et. al., 2011; Högdahl, 2011). 

 

I studien med Robinson (2012) berättar vissa av deltagarna om upplevelsen av att känna 

sig förbisedda i vården, författarna anser att sjukvårdspersonal måste se hela människan 

i sina patienter för att kunna ge optimal vård. Detta styrks i en artikel med Bannatyne 

och Stapleton (2015) som belyser vikten av utbildning för vårdpersonal för att inte 

patienter med AN ska bli bemötta med en negativ och avvisande attityd (Bannatyne & 

Stapleton, 2015). 

4.2.2 Metodologiska aspekten 

I föreliggande litteraturstudie har tio kvalitativa artiklar granskats utifrån 

undersökningsgrupperna i artiklarnas metoddel. De har granskats utifrån antal deltagare, 

ålder, kön, duration av sjukdomstillstånd och vilket land studien är gjord i. För att öka 

studiens tillförlitlighet och överförbarhet är det viktigt att artiklarnas metoddel är väl 

redovisad (Polit & Beck, 2012). Författarna anser att sex av artiklarna redovisar sin 

metoddel väl (Robinson et. al., 2012; Espeset et. al., 2011; Espeset et. al., 2012; 

Verschueren et. al., 2014; Nordbo et. al., 2011; Fox & Diab, 2015), en utav dessa 

beskrev inte någon medellängd på hur länge deltagarna varit sjuka, däremot beskrev de 

utförligt hur de valde ut deltagare till sin studie (Verschueren, et. al., 2014). Resterande 
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artiklar saknade uppgifter vad gäller medelvärden på antingen ålder på deltagarna eller 

sjukdomsduration (Pemberton & Fox, 2011; Robinson et. al., 2015; Williams & Reid, 

2012; Long et. al., 2011). En studie hade sex deltagare (Fox & Diab, 2015), tre studier 

hade åtta deltagare (Robinson et. al., 2012; Pemberton & Fox, 2011; Robinson et. al., 

2015), två studier hade 12 deltagare (Verschueren et. al., 2014; Long et. al., 2011), två 

studier hade 14 deltagare (Espeset et. al., 2012; Williams & Reid, 2012), en studie hade 

32 deltagare (Espeset et. al., 2011) och en studie hade 36 deltagare (Nordbo et. al., 

2011). Av dessa är det endast två artiklar som redovisar bortfall av deltagare (Robinson 

et. al., 2012, Verschueren et. al., 2014) vilket är något som anses kunna öka 

överförbarheten i studien, det kan ses som en svaghet att endast två av artiklarna visar 

bortfallet (Polit & Beck, 2012). I åtta av artiklarna angavs åldrarna från yngsta 

deltagaren till äldsta men inte exakt hur gamla de var, 20-35 år (Espeset et. al., 2011), 

40-60 år (Robinson et. al., 2015), 19-39 år (Espeset et. al., 2012), 18-30 år (Verschueren 

et. al., 2014), 21-50 år (Williams & Reid, 2012), 18-39 år (Nordbo et. al., 2011), 24-56 

år (Robinson et. al., 2012) och 19-50 år (Fox & Diab, 2015). I en artikel angavs att sju 

av åtta deltagare var under 25 år (Pemberton & Fox, 2011), inte heller i denna angavs 

den exakta åldern på deltagarna, vilket författarna anser vara intressant att ha med i en 

studie (Polit & Beck, 2012).  I en av artiklarna fanns det en ingående beskrivning av 

deltagarna och deras ålder (Robinson et. al., 2015). Medelåldern angavs i sju av 

artiklarna, 38 år (Robinson et. al., 2012), 27,3 år (Espeset et. al., 2011), 23 år (Verschueren 

et. al., 2014), 27 år (Williams & Reid, 2012; Fox & Diab, 2015), 26,5 år (Nordbo et. al., 2011) 

och 22 år (Long et. al., 2011). I tre av artiklarna angavs hur länge deltagarna haft AN från 

kortaste tidsintervallet till längsta, 20-40 år (Robinson et. al., 2015), 4-34 år (Robinson 

et. al., 2012) och 6-23 år (Fox & Diab, 2015). Medelvärde på sjukdoms duration angavs 

i fem artiklar, 13 år (Robinson et. al., 2012), 11 år (Espeset et. al., 2011), 10 år (Espeset 

et. al., 2012), 8,8 år (Nordbo et. al., 2011) och 7 år (Fox & Diab, 2015). 

 

Fyra artiklar hade bara undersökt kvinnor (Espeset et. al, 2011; Espeset et. al., 2012; 

Nordbo et. al., 2011; Long et. al., 2011) och endast en artikel hade undersökt bara män 

(Robinson et. al., 2012). Tre artiklar hade undersökt både män och kvinnor (Pemberton 

& Fox, 2011; Robinson et. al., 2015; Williams & Reid, 2012) och två artiklar har inte 

angett vilket kön deras deltagare hade (Verschueren et. al., 2014; Fox & Diab, 2015). 

Författarna tyckte det var intressant att undersöka könsfördelningen i artiklarna då 

kvinnor är överrepresenterade i litteratur och media, flera studier undersöker både 
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kvinnor och män vilket är viktigt för att få med även deras känslor då män ofta kan 

känna sig exkluderade i vården (Robinson et. al., 2012). 

 

Det anges också vilka länder studierna är gjorda i, sex av studierna är gjorda i 

Storbritannien (Robinson et. al., 2012; Pemberton & Fox, 2011; Robinson et. al., 2015; 

Williams & Reid, 2012; Long et. al., 2011; Fox & Diab, 2015), tre studier är gjorda i 

Norge (Espeset et. al., 2011; Espeset et. al., 2012; Nordbo et. al., 2011) och en studie är 

gjord i Nederländerna (Verschueren et. al., 2014). Författarna fick inget större begrepp i 

skillnader i vården i de olika länderna men det var intressant att en av artiklarna beskrev 

att undersökningsgruppen bestod utav ”vita” personer varav en av dem var homosexuell 

(Robinson et. al., 2012). Författarna anser att etnicitet och sexuell läggning inte är 

relevant i denna studie. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie med kvalitativ design vilket enligt Polit och 

Beck (2012) innebär att man söker artiklar inom valt ämne, granskar dem kritiskt och 

sammanställer dem för att få material till sin studie. Databaserna som användes var 

Cinahl och PubMed då dessa innehåller mycket omvårdnadsforskning, med facit i hand 

skulle PsycINFO ha kunnat användas också då AN räknas som ett psykiskt tillstånd. 

Sökord som använts är anorexia nervosa, phenomenological, experience, self-starvation 

och qualitative. Urvalskriterierna i denna studie var att artiklarna skulle ha kvalitativ 

design, vara tillgängliga i full text och nåbara via Högskolan i Gävles databaser. 

Artikelsökningarna finns redovisade både i löpande text i sökstrategin och i Tabell 1. 

Artiklarna valdes ut först utifrån titel och abstract i ett första urval, sedan lästes 

artiklarna av båda författarna med fokus på metod och resultat. De som svarade på 

denna studies syfte och frågeställningar valdes att tas med i studien. Författarna valde 

att använda sig av flera artiklar med Espeset, Nordbo, Geller, Skårderud och Holte då de 

ansågs vara framstående inom AN forskning, vilket kan ses som en styrka i sig men 

samtidigt som en svaghet då det kan medföra en begränsning i insamlandet av fakta. En 

artikel med fel åldersspann valdes också att inkluderas, trots att deltagarnas ålder inte 

stämde in med denna studies begränsning 19-44 år, då deltagarna i artikeln var i rätt 

åldersspann när de fick diagnosen AN och deras erfarenheter av sjukdomen och hur den 

påverkar upplevelsen av att leva med AN svarade på studiens syfte. Då deltagarna haft 

AN i över 20 år tyckte författarna det var intressant att se hur dessa personer upplevde 
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det att leva med AN, detta anser författarna vara en styrka. I fem av artiklarna i denna 

studie stämmer inte åldersspannet till hundra procent trots det ålderspann som valts som 

begränsning, vilket ses som en svaghet att artiklar utanför ålderspannet kommer med i 

artikelsökningarna när åldrar 19-44 som begränsning i Cinahl och PubMed. Författarna 

fokuserade mest på brytningen mellan ungdom och vuxen i denna studie då fokus legat 

på att ta reda på vuxnas erfarenheter av att leva med AN, uppfattningen har varit att 

vuxna kan beskriva sina upplevelser mer utförligt än ungdomar som troligen inte varit 

sjuka lika länge. 

 

I dataanalysen av strukturerades, organiserades och analyserades materialet utifrån Polit 

& Beck, (2012). Materialet delades upp i rubriker och underrubriker för att göra det mer 

åskådligt och för att svara på syfte och frågeställningar (Polit & Beck, 2012). 

 

Författarnas egna värderingar och tankar har inte speglat eller påverkat resultatet vilket 

kan ses som en styrka. 

 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Författarna menar att genom att sjuksköterskor får ytterligare kunskaper om hur 

personer med AN mår och upplever sin sjukdom kan vården av människor med AN 

förbättras. Sjukdomen har tagit makten över personens självkänsla och det råder ständig 

inre kamp. Det är viktigt med trygghet och stöd eftersom vägen till att bli frisk är lång 

och svår. Om vården ska kunna individanpassas och utvecklas är det nödvändigt med 

information och utbildning för sjuksköterskan om hur en terapeutisk relation kan 

byggas. I resultatet framkom det att personerna upplevde sig behandlade som en 

sjukdom och inte som en enskild individ. Om sjuksköterska ser den enskilde individen 

och arbetar individbaserat kan sjuksköterskan se hela människan som en enhet och 

därmed förbättra den terapeutiska relationen. Teamarbete tillsammans med andra 

professioner som dietister, kuratorer och psykologer är viktiga för att kunna stärka 

personens självkänsla och låga självförtroende. Genom att sjuksköterskan i samverkan 

med teamet arbetar med att förändra personernas beteendemönster anser författarna att 

patienterna därigenom kan få bättre möjligheter till att lägga energi och fokus på sådant 

de kan kontrollera istället för mat och därigenom undvika att skada sig själva. 
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Enligt litteraturen upplever personer med anorexia nervosa sin sjukdom med stor 

ambivalens. Fler litteraturstudier kan ge vårdpersonal en bredare grund att stå på och 

minska lidandet för personer med anorexia nervosa (Nordbo et. al., 2006). 

4.4.1 Förslag till vidare forskning 

Om en sjuksköterska ska kunna få ökad kunskap och förståelse för personers 

upplevelser av att leva med AN krävs mer forskning inom detta område. Dels för att 

förbättra mötet med personerna med sjukdomen och dels för att lättare kunna utveckla 

en relation som bygger på tillit, trygghet och respekt för den enskilda människan. Då 

sjuksköterskan kan stöta på personer med AN överallt i vården är det viktigt att känna 

igen tidiga tecken på sjukdomen för att kunna sätta in hjälp i ett tidigt skede. 

Författarna anser att vidare forskning om mäns upplevelser av att leva med AN är av 

stor vikt också då det kom fram i resultatet att män känner sig förbisedda och 

missförstådda i vården. 

 

4.5 Slutsats 

Att leva med AN präglas av ambivalens och ett starkt kontrollbehov. Medvetenheten 

om AN ökar och dessa patienter kan förekomma överallt inom sjukvården. Som 

grundutbildad sjuksköterska är det troligt att man kommer att möta denna patientgrupp 

varför det är av största vikt med kunskap om hur människor med AN upplever sin 

sjukdom.  
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Bilaga 1 

Författare/Publikationsår Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 
Espeset, E. M. S., Gulliksen, 

K. S., Nordbo, R. H. S., 

Skårderud, F. & Holte, A. 

Publikationsår: 2012 

Norge 

The Link Between 

Negative Emotions 

and Eating Disorder 

Behaviour in Patients 

with Anorexia 

Nervosa 

Kvalitativ 

Design 

I denna studie deltog 14 

kvinnor med en ålder 

mellan 19-39 år, 

medelåldern var 29,1 år 

och en sjukdomsduration 

hade en medellängd på 10 

år (3-25 år) 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

“Grounded theory 

methods” 

Espeset, E. M. S., Gulliksen. 

S.K., Nordboe,H.S.R., 

Skårderud, F. & Holte, A.  

Publikationsår:2011 

Norge 

Fluctuations of Body 

Images in Anorexia 

Nervosa: 

Patients´Perception of 

Contextual Triggers 

Kvalitativ 

design 

32 kvinnliga deltagare 

medverkade i studien med 

en medelålder på27,3 år 

(20-35 år). 

Sjukdomsdurationen hade 

ett medelvärde på 11 år 

(1-25 år). 

Semi-öppna och 

fokuserade intervjuer 

”Grounded theory 

methods” 

Fox, R. E. J. & Diab, P. 

Publikationsår: 2015 

Storbritannien  

An exploration of the 

perceptions and 

experiences of living 

with chronic anorexia 

nervosa while an 

inpatient on an Eating 

Disorders Unit: An 

Interpretative 

Phenomenological 

Analysis (IPA) study 

Kvalitativ 

design 

6 deltagare deltog i 

studien, medelåldern var 

27år (19-50 år) 

Sjukdomsduration 

medelvärde 7 år (6-23 år).  

Kriterierna för att få delta 

var en sjukdomstid på 6 år 

och uppåt. Alla deltagare 

fick kvinnliga pseudo 

namn. 

Semi-struktuerade 

intervjuer 

IPA (Interpretative 

phenomenological 

analysis) 

Long, S., Wallis, D., 

Leung,N., & Meyer, C. 

Publikationsår: 2011 

Storbritannien 

”All eyes are on 

you”: anorexia 

nervosa patient 

perspectives of in-

Kvalitativ 

design 

Denna studie bestod av 12 

kvinnliga deltagare, 

medelåldern var 22 år. 

Sjukdomsduration anges 

Semi-struktuerade 

intervjuer 

Tematisk analys 
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patient mealtimes ej. 

Nordbo, R. H. S., Espeset, E. 

M. S., Gulliksen, K.S., 

Skårderud, F., Geller, J. & 

Holte, A. 

Publikationsår: 2011 

Norge 

Reluctance to Recover 

in Anorexia Nervosa 

Kvalitativ 

design 

36 kvinnliga deltagare 

med en medelålder på 

26,5 år (18-39) deltog i 

denna studie. 

Sjukdomsdurationen hade 

en medellängd på 8,8 år 

(8-17år) 

 

Semi-öppna intervjuer, 

informations centrerade. 

Fenomenologisk 

analys 

Pemberton, K. & Fox, J. R. E. 

Publikationsår: 2011 

Storbrittanien 

The Experience and 

Management of 

Emotions on an 

Inpatient Setting for 

People with Anorexia 

Nervosa: A 

Qualitative Study 

Kvalitativ 

design 

8 deltagare medverkade i 

studien, 7 kvinnor och 1 

man. Åldern på deltagarna 

varierade men 7 av dem 

var under 25 år. 

Sjukdomsduration anges 

ej. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

IPA (Interpretative 

phenomenological 

analysis) 

Robinson, J., Mountford, V. 

A., Sperlinger, D. J. 

Publikarionsår:2012 

Storbrittanien  

 

Being men with eating 

disorders: 

Perspectives of male 

eating disorder se 

Kvalitativ 

design 

16 Brittiska och Irländska 

män tillfrågades att delta i 

studien 8 av dessa valde 

att vara med. Medelålder 

var 38 år (24-56 år). 

Sjukdomsduration hade ett 

medelvärde på 13 år (4-

34år) 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

IPA (Interpretative 

phenomenological 

analysis) 

Robinson, P. H., Kukucska, 

R., Guidetti, G. & Leavey, G. 

Publikationsår: 2015 

Storbritannien 

Severe and Enduring 

Anorexia Nervosa 

(SEED-AN): A 

Qualitative Study with 

Patients with 20+ 

Kvalitiativ 

design 

I denna studie deltog 8 

deltagare, 6 kvinnor och 2 

män med åldrar mellan 

40-60 år och en 

sjukdomstid på 20-40 år 

Djupa och öppna 

intervjuer 

 

Varje deltagare 

intervjuades 4-6 ggr 

Tematisk analys 
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Years of Anorexia 

Nervosa 

Verschueren, S., Berends, T., 

Kool-Goudzwaard, N., van 

Huigenbosch, E., Gamel,C., 

Dingemans, A., van Elburg, 

A. & van Meijel, B. 

Publikationsår: 2014 

Nederländerna 

Patients With 

Anorexia Nervosa 

Who Self-Injure: A 

Phenomenological 

Study 

Kvalitativ 

design 

Deltagare i studien var 

12st, bortfall 3 st, med en 

medelålder på 23 år (18-

28 år). Kön ej angivet 

Sjukdomsduration ej 

angivet 

Semi-strukturerad 

intervju guide 

Fenomenologisk 

analys 

Williams, S. & Reid, M. 

Publikationsår: 2012 

Storbritannien 

“It´s like there are 

two people in my 

head”: A 

phenomenological 

exploration of 

anorexia nervosa and 

its relationship to the 

self 

Kvalitativ 

design 

Studien bestod av 14 

deltagare, 12 kvinnor och 

2 män, medelålder 27år ( 

21-50 år). 

Sjukdomsduration anges 

ej. 

Deltagarna var från USA, 

Canada Storbritannien och 

Australien  

E-mail intervjuer IPA (Interpretative 

phenomenological 

analysis) 
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Bilaga 2 

Författare Syfte Resultat 
Espeset, E. M. S., Gulliksen, K. S., Nordbo, R. 

H. S., Skårderud, F. & Holte, A. 

Att undersöka vilka situationer anorexia 

patienter associerar med vacklande självbild. 

Kroppsbilden ses vara ett dynamiskt fenomen 

som vacklar i olika situationer och kopplas till 

deltagarnas osäkerhet över sitt eget utseende. 

Espeset, E. M. S., Gulliksen, K. S., Nordbo, R. 

H. S., Skårderud, F. & Holte, A. 

Att undersöka hur patienter med anorexia 

nervosa kopplar känslorna ledsen, arg, rädd och 

äcklad till sina ätstörningsbeteenden. 

Deltagarna använde sig av specifika 

ätstörningsbeteenden för att hantera sina 

känslor. Känslorna kopplades till att de 

uppfattade sig som feta och hanterades genom 

självkontroll, träning och självskadebeteende. 

Fox, J.RE, & Diab, P Att utforska upplevelser av att leva med och bli 

behandlad för kronisk AN på en 

ätstörningsenhet. 

AN blev en del av identiteten för deltagarna, 

detta bidrog till förvirring och ambivalens till 

tillfrisknad då de ville bli friska samtidigt som 

de ville fortsätta vara sig själva. Svårigheter 

med relationer relaterades till dåligt 

självförtroende, många upplevde svårigheter att 

behålla och skaffa nya vänner. 

Long, S., Wallis, D., Leung, N. & Meyer, C. Att undersöka patienters uppfattning av 

måltiderna på en ätstörningsenhet. 

Deltagarna upplevde att miljön vid måltiden 

var viktig, om maten kom i tid och hur 

vårdpersonalens beteenden vid måltiden var 

kunde det antingen hjälpa dem vid måltiderna 

eller vända det så deltagarna blev obstinata och 

motarbeta behandlingen. 

Nordbo, R. H. S., Espeset, E. M. S., Gulliksen, 

K. S., Skårderud, F., Geller, J. &  Holte, A. 

Att systematiskt undersöka vad som hindrar 

anorexia patienters önskan att bli friska. 

Önskan att bli frisk varierade mycket mellan 

deltagarna, vissa önskade ofta att de skulle bli 

friska samtidigt som andra inte ville acceptera 

att de var sjuka, trots en AN diagnos. Faktorer 

som försvårade tillfrisknande var att bli dömd 

av andra, känslan att sitta fast och inte kunna ta 

sig ur AN. Önskan att bli frisk sjönk när de 
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blev konfronterade med stressiga situationer, 

som t. ex. vid dödsfall. 

Pemberton, K. & Fox, J. R. E. Att förstå faktorer viktiga i omvårdnaden och 

omhändertagandet av patienter med 

ätstörningar inlagda på en ätstörningsenhet. 

Deltagarna beskriver svårigheter med känslor, 

patienterna hade svårt att förstå och uttrycka 

sina känslor och hur personalen hanterade detta 

hade stort inflytande på utfallet av 

omvårdnaden.  

Robinson, K. J., Mountford, V. A. & 

Sperlinger, D. J. 

Att undersöka mäns erfarenheter av 

ätstörningsenheter. 

Männen i studien upplevde sig exkluderade i 

vården då AN är en kvinnosjukdom och de är 

överrepresentaterade i flertalet studier och i 

litteraturen i samhället. Många av männen 

skämdes över att tala om att de hade AN och 

hemlighöll den ofta för vänner och anhöriga. 

Robinson, P. H., Kukucska, R., Guidetti, G. & 

Leavey, G. 

Att undersöka psykologiska och sociala 

konsekvenser av att leva med anorexia nervosa 

under lång tid. 

Allvarliga fysiska konsekvenser rapporterades, 

detsamma psykiska som känslor av ovärdighet, 

depression och hopplöshet, samtidigt upplevde 

deltagarna att de var stolta över att de klarat av 

att leva och stå ut med sjukdomen så länge som 

de gjort det. 

Verschueren, S., Berends, T., Kool-

Goudswaard, N., van Huigenbosch, E., Gamel, 

C., Dingemans, A., van Elburg, A. & van 

Meijel, B 

Att undersöka anorexia nervosa patienters 

perspektiv på självskador. 

Deltagarna använde sig av självskadebeteende 

när de tvingades att äta, när de var rädda för att 

gå upp i vikt, när de behövde hantera ångest 

och som en teknik att ta kontroll över sitt 

ätmönster utan att störa andra. De kände skam 

över att inte kunna hantera känslorna på ett mer 

konstruktivt sätt. 

Williams, S & Reid, M. Att undersöka hur det är att leva med anorexia 

nervosa ur perspektivet från dem som använder 

sig av återhämtnings sidor för anorexia nervosa 

på internet. 

Centrala temat som kom fram var upplevelsen 

av ”den anorektiska rösten”. Rösten upplevdes 

som en egen varelse som kritiserade deltagarna 

och påverkade deras bild av dem själva När 
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anorexian blev värre blev rösten allt mer 

dominerande. 

 

 

 


