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Sammanfattning 

Bakgrund: Anorexia nervosa beskrevs för första gången 1689. Typiska symtom för personer 

med Anorexia nervosa är viljestyrd viktnedgång, störd kroppsbild och rädsla för att gå upp i 

vikt. Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av DSM-V och ICD-10 och behandlingen består av 

nutritionsbehandling och psykopedagogiska insatser. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med Anorexia nervosa. Metod: En litteraturstudie med systematisk 

sökning och deskriptiv design. Sökningarna genomfördes i databaserna PsycINFO och Cinahl 

Plus with Full Text. Tio kvalitativa artiklar inkluderades och sammanställdes genom 

integrerad analys. Resultat: Kvinnorna upplevde att en anorektisk röst styrde dem samt att 

sjukdomen orsakade ett kontrollbehov kring mat och träning. De upplevde även känslor av 

skam, rädsla, ångest, stolthet och ensamhet på grund av sjukdomen och det beteende som 

sjukdomen skapade. Svårigheter i sociala sammanhang och i relationer beskrevs också. 

Slutsats: Anorexia nervosa är en komplex sjukdom och upplevelserna kring sjukdomen 

domineras av negativa känslor och tankar som påverkar personens beteende samt syn på sig 

själv. Att leva med sjukdomen är en daglig kamp och behov av hjälp och stöd finns för att 

klara av att hantera känslor och tankar i vardagen.  

 

Nyckelord: Anorexia nervosa, kontrollbehov, känslomässiga reaktioner, litteraturstudie, 

relationer och upplevelser.  
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1. Bakgrund 

1.1 Anorexia nervosa  

År 1689 beskrevs Anorexia Nervosa (AN) för första gången av den engelska läkaren Richard 

Morton. Den kliniska bilden av AN som används idag beskrevs redan på 1870-talet av den 

engelska läkaren William Gull och den franska läkaren Jean Lesegue. År 1874 publicerade 

Gull en artikel om tillståndet AN som utgår från två unga kvinnliga patienter med allvarlig 

och oförklarlig viktnedgång. Gulls definition av AN fokuserade på att beskriva de fysiska 

symtomen amenorrè och utmärgling. Utifrån sina patienter uppmärksammade han att puls, 

andning och kroppstemperaturen var lägre och såg dessutom ett samband mellan symtomen, 

matregimer och dödlighet. Han såg även kopplingen mellan sjukdomen och den 

tvångsmässiga motioneringen. Till skillnad från sina jämlikar ansåg han inte att AN orsakades 

av organsjukdomar som det tidigare antogs. Han medgav att det fanns en psykiatrisk aspekt 

till sjukdomen men vidareutvecklade inte den. I Gulls artikel nämndes inte mycket om 

psykologisk behandling men andra aspekter påpekades inom behandling som är relevanta än 

idag. Exempelvis att näring bör administreras i intervall beroende på personens situation 

(Madden, 2004).  

AN är en sjukdom som diagnostiseras med hjälp av kriterier utifrån DSM- IV och ICD-10 

(Madden, 2004). Personer med AN har rädslan för att gå upp i vikt eller att bli tjocka, vägran 

att vara över eller på den nedre normalgränsen för kroppsvikt, har en störd kroppsbild och 

amenorré (ibid). American psychiatric association (2013) uppdaterade DSM- IV kriterierna 

till DSM-V på grund av att individer med ätstörningsproblematik inte uppnått DSM-IV-

kriterierna och därför blivit diagnostiserad med ospecifik ätstörning. I DSM-V har amenorré 

exkluderats som kriterium då det inte kan tillämpas på män, påverkan av 

preventivmedelsanvändning på menstruationscykeln samt att en del kvinnor med symtom för 

AN rapporterat menstruell aktivitet (ibid.).  

För att förklara orsaken till AN har teorier som fokuserar på sociala, biologiska och 

psykologiska faktorer växt fram. Inom det sociala finns teorier om att media och rollen det har 

i att styra skönhetsideal kan orsaka ätstörningen och de biologiska teorierna domineras av 

gener och serotoninmekanismer. Kontrollbehov och sexualiteten är de faktorer inom de 

psykologiska teorierna som antas orsaka ätstörningen (Madden, 2004). Enligt Tozzi, Sullivan, 

Fear, McKenzie and Bulik (2002) kan familjedysfunktion vara en av de större bidragande 

faktorerna till utveckling av AN på grund av problem och bråk i familjen. Andra bidragande 

faktorer kan vara viktminskning, stress och påfrestningar, kontrollbehov, perfektionism, lågt 

självförtroende och förlust av någon/ något (ibid.). 

1.2 Epidemiologi  

AN är vanligast hos yngre kvinnor och de motsvarar cirka 90% av unga med sjukdomen. 

Debut är vanligast i tonåren (Socialstyrelsen, 2017). Andelen individer i en population med en 

viss sjukdom anger prevalensen. För AN är prevalensen 0,3 procent globalt. Incidens är 

antalet individer som under en angiven tid insjuknar i sjukdomen och är globalt för AN 8 fall 

per 100 000 invånare (Hoek & van Hoeken, 2003). Globalt är dödligheten för kvinnor med 

AN per år 5,39 per 1000 personer (Arcelus, Mitchell, Wales & Nielsen, 2011).  

1.3 Symtom 

Symtom vid AN är viljestyrd viktnedgång, personen ser sig själv som tjock och är rädd för att 

öka i vikt. Intensiv motion är vanligt och även kräkningar och användning av laxermedel för 

att göra sig av med kalorier (Socialstyrelsen, 2017). En målvikt kan finnas hos personerna 
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som konstant sjunker när målet uppnåtts. Måltider hoppas över, fett och kolhydrater undviks, 

ljuger om att de ätit, har åsikter om vilken mat som köps hem och ångest när det gäller mat. 

Den fortsatta viktnedgången kan orsaka amenorré. Personen kan även få psykiska symtom i 

form av koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, irritabilitet, sömnsvårigheter och social 

tillbakadragenhet. Självkänslan är ofta associerad med kroppens form och vikt. De 

gastrointestinala symtomen som tidig mättnadskänsla, uppblåsthet, förstoppning och 

buksmärtor är det som personenen ofta lider mest av. Tänderna kan få emaljskador, 

spottkörtlarna kan bli svullna och esofagit kan uppstå vid självframkallande kräkningar 

(Wentz, 2014).  

Allvarlig AN som vid svält och en kombination med kräkningar är ett tillstånd som påverkar 

alla organ i kroppen. Funktionsnedsättningar som kan uppkomma på grund av AN kan vara 

både psykiska och kroppsliga. Psykiska problem kan vara som tidigare nämnts 

koncentrationssvårigheter men även ångest och ett konstant fokus på mat. Kroppsliga besvär 

kan till exempel vara smärtor, ledbesvär, andfåddhet och trötthet (Socialstyrelsen, 2017). 

Kroppen kan hamna i en prepubertal fas då kroppen påverkats endokrinologiskt när 

insöndringen av könshormoner har minskat. En ämnesomsättning som är låg kan bland annat 

ge låg kroppstemperatur och en pälsliknande behåring. Det finns risk att tillståndet leder till 

hjärtrytmrubbningar, hjärtkomplikationer och epileptiska anfall på grund av störningar i 

elektrolytbalansen. Ett blodtryck som är lågt och en långsam hjärtfrekvens är cirkulatoriska 

påverkningar. Benskörhet och risken för frakturer ökar vid AN (Wentz, 2014).  

1.4 Behandling  

Behandling vid AN är nutritionsbehandling och psykpedagogiska- eller psykoterapeutiska 

insatser. Syftet med behandlingen är att undvika långvarig sjukdom och fortsatt viktnedgång 

(Socialstyrelsen, 2017). Fokus med behandlingen är att vikten ska normaliseras. 

Rekommenderad viktuppgång är 0,5–1 kg per vecka. Familjeterapi är vanligt som behandling 

för tonåringar och föräldrar. Vuxna personer rekommenderas individualterapi. Terapi blir 

aktuellt först när vikten börjat stabiliseras. Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen 

behandlas personen i öppenvård, dagvård eller slutenvård (Wentz, 2014).  

1.5 Tidigare forskning  

En review av Lipsman, Woodside och Lozano (2013) lyfte fram de 100 mest citerade 

artiklarna om AN. Syftet med studien var att sammanställa befintlig forskning om AN för att 

ge en bild över vad forskning om sjukdomen fokuserat på tidigare samt områden i behov av 

forskning. Resultatet är uppbyggt av de artiklar som citerats mest vilket kan vara en indikation 

på forskningens betydelse inom området. Artiklarna sorterades under fem kategorier där 

forskning är mest framträdande, 1) epidemiologi, 2) behandling, 3) mätningar och 

klassifikationer av AN, 4) orsaker och 5) medicinska och psykiatriska faktorer. Kategorierna 

redogör inom vilka områden forskning kring sjukdomen är mest förekommande. Att upptäcka 

underliggande mekanismer och att beskriva utvecklingen inom populationen anser Lipsman et 

al. (2013) varit intressant att undersöka då mycket forskning inom AN som genomfördes 

under 1990-talet fokuserade på de områdena. Områden som Lipsman et al. (2013) bedömer i 

behov av forskning är neurala orsaker och behandling av sjukdomen i helhet.  

1.6 Personcentrerad vård 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär personcentrerad vård att se hela personen 

och att ingen är sin sjukdom. Andliga, existentiella, sociala, fysisk och psykiska behov ska 

tillgodoses. Den unika personens upplevelse och tolkning av sin sjukdom och ohälsa ska 

respekteras och bekräftas för att främja hälsan. Personcentrerad vård betyder också att 
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personens sociala sammanhang och närstående ska uppmärksammas då hennes/hans ohälsa 

eller sjukdom påverkar de anhöriga samtidigt som det sociala sammanhanget påverkar vem 

personen är. Sjuksköterskor har en betydande roll för att vården ska vara personcentrerad. 

Personens förståelse och berättelse om sin situation är en utgångspunkt för att sjuksköterskans 

vård ska bli personcentrerad. Personen kan bli en del av teamet genom att sjuksköterskan ser 

han/hon som jämbördig och kompetent (ibid.).  

Enligt GPCC Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (2017) har tre 

nyckelbegrepp definierats inom personcentrerad vård som är partnerskap, patientberättelse 

och dokumentation. Partnerskap innebär att kunskapen om hur det är att leva med en sjukdom 

finns hos patienterna och närstående medan kunskapen om vård och behandling finns hos de 

hälsoprofessionella. Patientberättelser är förutsättningen för personcentrerad vård. 

Planeringen för patienten sker tillsammans med patient och närstående. Dokumentationen ger 

också möjlighet till personcentrerad vård då patienten kan följas genom vårdkedjan (ibid.).  

1.7 Problemformulering 

Unga kvinnor utgör majoriteten av personer med AN och globalt uppskattas prevalensen vara 

0,3 procent. Dödligheten för kvinnor med sjukdomen beräknas vara 5,39 per 1000 personer 

per år. Sedan 1870-talet när AN definierades av William Gull har fokuset till stor del varit 

kring det fysiologiska runt sjukdomen. I tidigare sammanställd forskning om AN ges intrycket 

att den mest utgår från hälso- och sjukvårdens perspektiv och fokus ligger till stor del på det 

kliniska kring sjukdomen och inte undersökt sjukdomen utifrån patientens perspektiv.  

Då sjukdomen statistiskt domineras av kvinnor och forskning kring deras upplevelser inte 

förekom bland de artiklar som ansetts vara mest relevanta inom området valdes inriktningen 

för att kunna belysa deras upplevelser och synpunkter. Förståelsen om sjukdomen utifrån 

kvinnornas perspektiv behövs för att kunna ge en personcentrerad vård.  

2. Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Anorexia nervosa 

3. Metod 

3.1 Design 

Metoden var en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. 

Forskningsresultat söktes fram för att sammanställas och svara på vald undersökningsfråga 

(Kristensson, 2014).  

3.2 Sökstrategi 

Utifrån syftet identifierades de meningsbärande orden som var ”anorexia nervosa”, 

”upplevelser” och ”kvinnor”. Relevanta sökord och synonymer identifierades utifrån de 

meningsbärande orden och översattes till engelska. I databaserna PsycINFO och Cinahl Plus 

with Full Text söktes orden fram som ämnesord. De framtagna sökorden som bestod av både 

ämnesord och fritextord delades in i tre olika sökblock (se Tabell 1). Ämnesorden och 

fritextsökning kombinerades med Boolesk sökning för att hitta relevanta artiklar där 

operatorerna AND och OR användes. Operatorn OR användes inom sökblocken och 

operatorn AND användes mellan de olika sökblocken.  

De begränsningar som användes i databaserna var att artiklarna skulle vara peer- reviewed, 

skrivna på engelska samt publicerade från år 2000.  
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Tabell 1. Översikt av sökord inom respektive databas och sökblock 

Databas Sökblock A Sökblock B Sökblock C 

PsycINFO Anorexia nervosa 

(DE) 

Life experience (DE) 

Experiences (events) 

(DE)  

Life changes (DE) 

Experience* 

Human females 

(DE) 

Cinahl Anorexia nervosa 

(MH) 

Life experience 

(MH) 

Experience* 

Women (MH) 

Female (MH)  

*= fritextsökning  

3.3 Urval 

Vid val av artiklar användes inklusions- och exklusionskriterier som påverkade vilka artiklar 

som valdes till litteraturstudien. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha eller haft AN 

och vara kvinnor över 18 år. Artiklarna skulle vara kvalitativa, undersöka kvinnors upplevelse 

samt ha ett etiskt godkännande. Exklusionskriterier var artiklar som undersökte män eller 

ungdomars (under 18år) upplevelser av AN, kvantitativa artiklar och systematiska 

litteraturöversikter.  

För att säkerställa artiklarnas kvalité genomfördes urvalet i flera steg (Kristensson, 2014). I 

urval ett lästes 371 titlar och om titlarna verkade relevanta för syftet lästes sedan abstracten 

enskilt i urval två. Sammanlagt lästes 62 abstract och av dem exkluderades 41 artiklar då de 

inte bedömdes relevanta. I urval tre lästes 21 hela artiklar enskilt för att bedöma om de 

svarade på syftet eller inte. Artiklarna lästes flera gånger för att förstå innehållet. Därefter 

bedömdes artiklarnas relevans tillsammans och 12 artiklar valdes ut i urval fyra för vidare 

granskning (se Bilaga 1).  

3.4 Granskning 

Artiklarnas trovärdighet granskades med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa studier 

från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). 

Granskningen av de 12 artiklarna utfördes var för sig och sedan bestämdes gemensamt vilka 

artiklar som var trovärdiga. För att artiklarna skulle anses vara trovärdiga fokuserades det på 

artiklarnas tydlighet av genomförande samt presentation av metod- och resultatdel. Under 

granskningen exkluderas två artiklar på grund av otydligt urval och presentation av resultat. I 

studien inkluderades 10 artiklar.  

3.5 Bearbetning och Analys 

Sammanställningen av resultatet gjordes med hjälp av integrerad analys (Kristensson, 2014).  

Resultatet från de 10 artiklar som inkluderats lästes enskilt för att identifiera det innehåll som 

svarade på syftet. Resultatdelarna i artiklarna lästes flera gånger för att hitta all relevant 

information. De delar som ansågs relevanta markerades och jämfördes sedan till enighet 

nåddes. Innehållet i artiklarnas resultatdelar färgkodades utifrån likheter och skillnader för att 

sedan sammanställas i ett dokument. All text med samma färg sammanfördes och utifrån dess 

innehåll bildades kategorier med underkategorier.  
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3.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska den 

enskilda människan skyddas och respekten för människovärdet ska bevaras. I § 6 framgår det 

att forskning som avser människor måste etikprövas och bli godkänt innan forskningen kan 

genomföras. Även Forsberg och Wengström (2016) tar upp att tillstånd från etisk kommitté 

eller att etiska överväganden ska finns i en litteraturstudie. Det finns tre grundläggande etiska 

principer som tillsammans utgör Belmontrapporten (Kjellström, 2017). De tre etiska 

principerna är respekt för personer, göra-gott-principen och rättviseprincipen och ligger till 

grund för forskning. Respekt för personer innebär att forskning ska inkludera informerat 

samtycke och respekt för privatliv. Göra-gott-principen handlar om att minimera risker, väga 

studiens nytta mot risker samt skydda deltagarnas anonymitet. Rättviseprincipen betyder att 

deltagarna ska behandlas likvärdigt och att sårbara grupper ska skyddas (ibid.).  

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var etiskt godkända innan forskningen 

genomfördes. Deltagarna var anonyma i artiklarna, antingen genom att de fått kodnamn eller 

att resultatet presenterats generellt. I alla artiklar hade deltagarna givit samtycke till att delta i 

studien. I en av artiklarna hade forskarna kompenserat deltagarna med pengar.  

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att resultat från alla artiklar ska redovisas. 

Resultatet från alla artiklar är redovisade i artikelmatriser (Bilaga 2) samt i resultatdelen. I ett 

vetenskapligt arbete är hederlighet och ärlighet grundvärden enligt Kjellström (2017). Det 

resultat som bedömdes svara på syftet inkluderades i resultatet, inget har förvrängts.  

4. Resultat 

Resultatet baseras på 10 kvalitativa artiklar som utförts i Storbritannien (n=4), Kanada (n=3), 

Norge (n=2), och Brasilien (n=1). Antal kvinnor som deltagit i de 10 artiklarna var totalt 129 i 

åldrarna 18–61 år. Resultatet presenteras i fyra kategorier med tillhörande underkategorier. 

Tabell 2 ger en översikt av kategorier och underkategorier samt i vilka artiklar de återfinns. I 

resultatet inleds varje kategori med en sammanfattning av innehållet.  
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Tabell 2. Översikt av kategorierna, underkategorierna och vilka artiklar de återfinns i. 

Kategori 

 

Känslomässiga reaktioner 

styrd av sjukdomen 

Tvångsmässigt 

behov styrt av 

sjukdomen  

Påverkan på sociala 

kontakter/ relationer 

Möjligheter och 

begränsningar under 

och efter 

behandlingstiden 

Under-

kategori 

En 
tillvaro 
fylld av 
skam  
 

En 
tillvaro 
fylld 
av 
rädsla 
och 
ångest 

En 
tillvaro 
fylld av 
stolthet 

En 
tillvaro 
fylld av 
kontroll-
behov 

En 
tillvaro 
styrd av 
en tvångs-
mässig 
anorektisk 
röst 

Hinder för 
fysisk och 
emotionell 
närhet 

Ensamhet 
och 
isolering 

Stöd 
från 
personal 

Restriktion-
er av fysisk 
aktivitet 

Artikel 

Alistair 

Ross & 

Green 

(2011) 

      X      X  

Dimitrov 

Ulian et 

al. (2013) 

  X     X   X         X   

Espeset et 

al. (2012a) 
  X     X   X    X     X   

Espeset et 

al. 

(2012b) 

  X    X    X   X    X    

Faija et 

al. (2017) 
  X    X         

Moola et 

al. (2015) 
    X     X     X    X      X 

Moola & 

Norman 

(2017) 

  X     X      X   

Newton et 

al. (2006) 
        X    X   

Rance et 

al. (2017) 
  X     X   X     X   

Westwood 

et al. 

(2016) 

        X    X   

 

4.1 Känslomässiga reaktioner styrd av sjukdomen 

Kvinnorna upplevde olika emotionella känslor kring sjukdomen. De beskrev en tillvaro fylld 

av skam, rädsla och ångest samt stolthet. Skam upplevdes över sin sjukdom, att inte kunna 

hantera mat samt över sin kropp. Rädsla och ångest kunde uppstå i samband med viktökning 

och i sociala sammanhang och kunde reduceras genom träning. Under sjukdomsperioden 

skapades upplevelsen av stolthet av olika beteenden.  

4.1.1 En tillvaro fylld av skam 

Känslor av skam uppstod hos kvinnorna i olika situationer. De upplevde skam över att 

sjukdomen kontrollerade dem och att de inte kunde hantera en så vanlig sak som mat (Rance, 

Clarke & Moller, 2017). Både när kvinnorna åt mat och när de drack upplevde de sig 

skyldiga. De skämdes över att äta och det var något som de inte tyckte om att göra vilket var 

anledningen till att de åt för sig själva (Dimitrov Ulian et al., 2013). En anledning till skuld 

och skam var att kvinnorna ansåg sig inte förtjäna att äta (Espeset, Gulliksen, Nordbø, 

Skårderud & Holte, 2012a).   

Kvinnorna beskrev att det var vanligt att jämföra sin kropp med andra, särskilt andra med 

ätstörningar (Espeset et al., 2012a; Faija, Tierney, Gooding, Peters & Fox, 2017; Moola & 



  

7 
 

Norman, 2017; Rance et al., 2017). Att känna skam över sin kropp var vanligt, en större kropp 

och kroppslig skam kunde associeras med låg moral, svaghet, och avsaknad av disciplin och 

lathet (Moola & Norman, 2017). Kvinnorna upplevde skam över sin sjukdom samtidigt som 

skamkänslor fanns över att allvarligare fall av AN existerade och att de inte var sjukast 

(Rance et al., 2017). Kvinnorna kunde känna sig äcklade över sin kropp när de gått upp i vikt 

och att de hatade delar av sig själva var också upplevelser som kvinnorna lyfte (Espeset et al., 

2012a; Rance et al., 2017). De negativa känslorna var anledningen till att kvinnorna undvek 

situationer som var kroppsfokuserade. Kvinnorna kunde få en realistisk bild av sig själva när 

till exempel foton visades på dem (Espeset et al., 2012a). De var medvetna om sitt irrationella 

tänkande och att det inte fanns något samband mellan den objektiva informationen och den 

subjektiva uppfattningen vilket ökade deras känsla av skam (Rance et al., 2017). Skam kunde 

upplevas av att andra inte förstod deras känslor i samband med sjukdomen (Faija et al., 2017).  

Trots skamkänslorna förekom även positiva känslor kring sjukdomen. AN och det 

medföljande beteendet gav kvinnorna ett sätt att kunna hantera negativa livshändelser eller 

känslor och beskrevs som det bättre alternativet. Att ha AN föredrogs exempelvis framför 

depression. Ätstörningen gav även kvinnorna möjligheten att ta avstånd eller dämpa negativa 

känslor (Espeset, Gulliksen, Nordbø, Skårderud, & Holte, 2012b; Rance et al., 2017). Utöver 

att AN bidrog till ett alternativ att hantera livshändelser gavs ett intryck av att sjukdomen även 

var en källa till positiva självkänslor som kunde motverka skam- och ensamhetskänslor. 

Kvinnorna beskrev känslor av renhet och nästan en gudomlig känsla som gjorde det möjligt 

att separera bekymren kring kroppstankar och behov från sig. Att vara smal, kunna avstå från 

att äta och ha självdisciplin upplevde kvinnorna som något högt värderat i samhället och 

accepterade situationen utan att ifrågasätta. Genom att sträva efter ”idealet” upplevde 

kvinnorna att de följde normen och att det värderades positivt vilket motverkade kvinnornas 

skam (Rance et al., 2017). 

4.1.2 En tillvaro fylld av rädsla och ångest 

Kvinnorna beskrev rädsla och ångest som ockuperande känslor som de upplevde konstant. 

Rädsla och ångest beskrevs som en ständigt närvarande rastlöshet eller en klump i magen och 

uppstod ofta i samband med känslor av avsky eller missnöje med kroppen. Rädsla eller ångest 

kunde även associeras med tankar kring kropp, vikt och mat. Att träffa människor kunde 

också orsaka rädsla eller ångest då kvinnorna kände sig feta eller misslyckade. De kunde 

uppfatta sina kroppar som svällande när de kände ångest eller nervositet (Espeset et al., 

2012b). De beskrev även en upplevelse av jämförelse och kritik om hur deras kropp såg ut 

samt rädslan för att väga mest (Rance et al., 2017). Träning upplevdes av kvinnorna vara ett 

sätt att lindra ångest då tankarna kring viktminskning stillades. För en del av kvinnorna var 

effekten kortvarig vilket resulterade i ytterligare träning och återigen kort lindring som 

genererade en ond cirkel mellan ångestkänsla och lindring. Träningen upplevdes 

tvångsmässig och om en tillräcklig aktivitetsnivå inte blev uppnådd blev ångesten påtaglig 

(Moola, Gairdner & Amara, 2015). 

4.1.3 En tillvaro fylld av stolthet 

Stolthet var en känsla som upplevdes under olika perioder i sjukdomsförloppet och orsakades 

av olika anledningar (Faija et al., 2017). Att ändra diet och gå ner i vikt skapade upplevelser 

av stolthet vilket resulterade i motivation för kvinnorna att fortsätta med viktnedgången. Det 

intensiva förhållande till mat och träning och att använda laxerande medel eller dylikt för att 

bli av med mat kunde också skapa en upplevelse av stolthet. Känslan av makt upplevdes av 

kvinnorna när de kände sig väldigt smala samt att lyckas bibehålla ett extremt beteende såsom 

att inte äta på flera dagar. Upplevelser av att inte duga förekom vilket resulterade i att de satte 
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nya extrema mål för att uppleva stolthet. Under början av behandlingen ville kvinnorna bli 

friska samtidigt som de kände stolthet när de upplevde anorektiska symtom som låg vikt. 

Stolthet var relaterat till sjukdomen som fortfarande fanns kvar inom dem och var en känsla 

som friska människor inte kunde förstå och därför inte acceptera vilket orsakade skam hos 

kvinnorna. Stolthet upplevdes även under tillfrisknandet när de försökte bli friska och 

upplevdes som meningsfull och genuin samt att den var bestående. En förändring av attityd 

mot sig själva och att acceptera sig som dem de var skapade också en stolthet. Kvinnorna 

upplevde en brist i förståelse från sjukvårdspersonal när de berättade om sina stolthetskänslor 

samt tvivel kring deras motivation att tillfriskna (ibid.).  

4.2 Tvångsmässigt behov styrt av sjukdomen  

Kvinnorna beskrev livet med sjukdomen som komplex. De hade ett behov av att ha kontroll 

och svårigheter fanns för att upprätthålla den. Kontrollen kunde påverka kvinnornas 

emotionella upplevelser. Sjukdomens beteende styrdes av en inre tvångsmässig röst. De 

berättade om osäkerheten ifall det var sjukdomen eller de själva som hade kontroll och styrde.  

4.2.1 En tillvaro fylld av kontrollbehov 

Kvinnorna beskrev deras medvetenhet om att gränsen mellan att ha kontroll och att inte ha det 

var liten (Rance et al., 2017). Ilska var en känsla kvinnorna beskrev som svår att kontrollera 

och de upplevde ett behov att kontrollera den (Espeset et al., 2012b). Relationen till mat 

beskrevs som komplex och att äta ansågs vara en kamp. Kvinnorna menade att mat var 

medicin eller bränsle som de kunde styra medan andra såg mat som dåligt och giftigt 

(Dimitrov Ulian et al., 2013; Moola & Norman, 2017). Kontrollen över mat, träning samt att 

rena kroppen genom att kräkas eller använda laxerande medel användes för att minska ångest, 

oro och rädsla samt att uppleva känslan av kontroll över sitt liv. Kontrollbehovet grundades i 

upplevelsen av att inte ha kontroll på grund av oroskänslor. Att vara orolig var en känsla att 

vara utan kontroll men med kontroll fanns ingen anledning till att känna oro (Espeset et 

al.,2012b; Moola & Norman, 2017). Kvinnorna hade kontroll över vad de åt och hur mycket 

de åt genom att räkna kalorier. Måltiderna bestod av mat som inte ansågs göra dem tjocka och 

feta. En rädsla för att tappa kontrollen och bli tjocka lyftes fram av kvinnorna gällande att äta 

mat vilket var en anledning till matrestriktion. Kvinnornas upplevelse av hunger var 

annorlunda då de har svultit sig så att hjärnan inte längre förstod hungerkänslan. Kontrollen 

underlättades på så vis eftersom kvinnorna endast åt när de kände sig svaga. Under 

tillfrisknandet fanns fortfarande kontrollbehovet kvar som till exempel kontrollen över hur 

mycket och vad som åts samt när och hur ofta (Dimitrov Ulian et al., 2013; Espeset et al., 

2012a).  

4.2.2 En tillvaro styrd av en tvångsmässig anorektisk röst  

Känslor av hjälplöshet och förvirring uppstod då röster i huvudet sa vad de skulle göra och 

inte, samtidigt som de inte var säkra på om de kunde lita på rösterna. Kvinnorna diskuterade 

osäkerheten i vad som var normalt gällande beteende eller tankar och att det var svårt att 

avgöra om det var egna tankar eller sjukdomen som ”talade”. Under insjuknandet i AN ansågs 

kvinnorna inte kunna styra över sina tankar, känslor och beteende och att de då agerade 

tvångsmässigt. I efterhand när de tillfrisknat kunde de se tillbaka på sina situationer ur ett 

annat perspektiv och såg då själva att beteendet inte var normalt. Ett exempel på ett 

tvångsmässigt beteende som diskuterades var träning. Kvinnorna beskrev motstridiga känslor 

då de var medvetna om att de inte borde träna men tvånget från anorexian var starkare (Rance 

et al., 2017). Trots kroppslig smärta eller obehag och fysisk svaghet var kvinnorna hängivna 

till sin träning. Beroendet av att träna beskrevs som ”demonlikt” och att de kände sig besatta. 

Planeringen av träningen var strukturerad och behovet att träna var så starkt att endast tanken 
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på att missa ett träningspass beskrevs som plågsamt och outhärdligt. Om ett träningspass 

missades kompenserades det genom att äta mindre. I vissa fall kunde planeringen av träning 

vara så extrem att kvinnorna planerade för att hinder kunde uppstå som till exempel oväder 

genom att köpa tränings-DVD:er eller att de planerade sina dagar runt träningen. Den främsta 

anledningen till träningen var snabb viktminskning (Moola et al., 2015).  

Kvinnorna upplevde att sjukdomen inte fanns inom dem utan beskrev sig själva och AN som 

två olika personer som var svåra att särskilja (Alistair Ross & Green, 2011). En osäkerhet 

fanns kring vem de var och hur de såg ut. Det var en kamp mellan fakta och upplevelser då 

kvinnorna såg sig själva som tjocka på grund av sjukdomen men förstod att det inte kunde 

stämma utifrån objektiva mått eller värden. Osäkerheten berodde på en skiftande kroppsbild 

som kunde ändras flera gånger per dag. Skiftningen kunde uppstå när kvinnorna utsattes för 

kroppsfokuserade situationer som exempelvis att en tröja kändes trängre, något de tolkade 

utifrån rösten som att de gått upp i vikt och kände avsky mot sig själva. Beröring, dusch eller 

reflektion från speglar var ytterligare faktorer som kunde göra kvinnorna kroppsmedvetna och 

väcka avskykänslor. Kvinnorna upplevde även att humöret kunde påverka deras uppfattning, 

negativa känslor som depression resulterade ofta i att kvinnorna ansåg sig vara tjocka och 

äckliga. För att motverka känslorna kontrollerades kroppen genom att känna, väga och 

granska för att se ifall de ökat i vikt. Mat var även en faktor som kunde orsaka upplevelser om 

att vara tjock då kvinnorna menade att magen kändes större av maten (Espeset et al., 2012a; 

2012b). Tankarna kring mat styrdes av en inre röst. Hur mycket kvinnorna åt bestämdes av 

rösten som berättade vad som behövdes och inte behövdes ätas (Dimitrov Ulian et al., 2013).  

4.3 Påverkan på sociala kontakter/relationer  

Kvinnorna beskrev hinder och förutsättningar kring relationer och samhörighet. De berättade 

vad de ansåg var nödvändigt för att uppleva närhet till andra samt vilka hinder de påträffat. De 

diskuterade även egenskaper hos sig själva som kunde försvåra relationer och att vistas i 

sociala sammanhang. Upplevelsen av ensamhet och isolering kunde uppstå av olika 

anledningar som till exempel bristande förståelse för sjukdomen.  

4.3.1 Hinder för fysisk och emotionell närhet 

Kommunikationen med andra personer var viktigt för relationer och för att känna närhet. 

Kvinnorna kunde dela sina känslor med sin partner men när de inte kunde förstå hur det var 

att leva med sjukdomen skapades ett hinder för att känna närhet. Samtidigt menade kvinnorna 

att känslomässig närhet skapades genom intresset att försöka förstå upplevelsen. Att inte dela 

med sig av känslor eller tankar påverkade relationen. En ömsesidig kommunikation och att 

kunna tala om sjukdomen från båda håll samt vara öppna och ärliga skapade känslomässig 

närhet. Kvinnorna berättade att det fanns en rädsla att prata med sin partner i vissa situationer 

men att de mådde bättre när de gjort det. Rädslan var kopplad till att bli dömd, inte accepterad 

och att bli avvisad. Kvinnorna menade att närheten uppstod då de kände sig accepterade och 

därmed trygga så kunde de prata om ätstörningen. Kvinnorna upplevde att känslan av 

emotionell närhet minskade om de inte spenderade mycket tid tillsammans med sin partner 

(Newton, Boblin, Brown & Ciliska, 2006). Rädslan att uttrycka sina känslor och bli en 

belastning påpekades också av kvinnorna. De undvek därför att visa känslorna för andra 

(Espeset et al., 2012b).  

Sociala situationer undveks när de behövde visa upp sin kropp som till exempel på stranden 

och även situationer med fysisk närhet (Espeset et al., 2012a; 2012b). Bristande intresse och 

dålig kroppsbild kunde vara två orsaker till att kvinnorna var sexuellt inaktiva. Det förekom 

att de var sexuellt intima ändå för sin partners skull vilket resulterade i en negativ påverkan på 
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den känslomässiga närheten. Kvinnorna som var bekväma med sin kropp uppskattade fysisk 

närhet och upplevde att relationen blev bättre av det (Newton et al., 2006).   

Att umgås i sociala sammanhang kunde upplevas som påfrestande vilket resulterade i att 

kvinnorna kände ett behov av att ta avstånd från människor för att kunna varva ned. De ansåg 

även att förändringar var svåra som till exempel att skaffa nya vänner. Att relatera till andra 

upplevde de som svårt om gemensamma intressen och erfarenheter saknades. Hur kvinnorna 

föredrog att umgås eller socialisera sig varierade. En del föredrog att träffas fysiskt medan 

andra föredrog att prata i telefon med vänner. Kvinnorna beskrev även positiva egenskaper 

kring sjukdomen och relationer. De menade att sjukdomen kunde ge dem självförtroende eller 

fungera som en säkerhetsfilt (security blanket) samt användas som en ursäkt i sociala 

sammanhang om de kände sig oroliga. Kvinnorna upplevde även att sjukdomen kunde hjälpa 

dem inse vad som är viktigt och att relationer kunde fungera som motivation för att bli frisk 

(Westwood, Lawrence, Fleming & Tchanturia, 2016).  

4.3.2. Ensamhet och isolering 

Sjukdomen upplevdes påverka relationer och kvinnorna beskrev olika hinder. Att vänner eller 

anhöriga inte förstod sjukdomen upplevdes problematiskt och kunde försvåra relationen. Att 

förlora vänner eller ha mindre kontakt med dem kunde vara ett resultat av den bristande 

förståelsen (Newton et al., 2006; Westwood et al., 2016). 

Känslor av utanförskap och ensamhet förekom hos kvinnorna då de upplevde sig annorlunda. 

De upplevde oroskänslor i sociala situationer då de inte kände att de passade in och blev lätt 

påverkade av andras åsikter. Att jämföra utseende och popularitet med andra kunde resultera i 

negativa tankar om sig själva då de kände sig dömda över sitt utseende. Kvinnorna kunde se 

sig själva som dumma, fula och äckliga. De baserade hur de såg ut på andra personers 

beteenden och reaktioner och tolkade att de antingen var för tjocka eller för smala (Espeset et 

al., 2012a; Rance et al., 2017; Westwood et al., 2016). De tränade enskilt för att undvika att 

bli kritiserade eller granskade av andra (Moola et al., 2015). Kvinnorna kunde uppleva 

svårigheter att förhålla sig i sociala situationer och att skapa nya relationer. Sjukdomen kunde 

bidra till minskad kontakt med vänner vilket resulterade i känslor av ensamhet och isolering. 

De beskrev behovet av struktur och kontroll i vardagen vilket påverkade sociala relationer. De 

upplevde det svårt att vara spontana som deras vänner då de själva ville ha saker planerat. För 

att ha kontroll över situationen behövde kvinnorna bestämma i sociala sammanhang för att 

undvika oväntade situationer (Westwood et al., 2016). 

En annan orsak till ensamhet och isolering var att kvinnorna upplevde en avsaknad av 

förståelse för sjukdomen i samhället. De menade att samhället såg AN som en önskan att följa 

trenden att vara modellsmal och inte förstod allvaret bakom sjukdomen, samt att människor 

drog felaktiga slutsatser om sjukdomen utifrån egna erfarenheter. Att inte lyckas uttrycka 

känslor med ord då de ansågs vara begränsande tycktes vara en ytterligare faktor för 

ensamhet. De kunde inte förmedla exakt vad de kände eller tänkte vilket resulterade i 

frustration. Kvinnorna kunde även uppleva känslor av ensamhet eller isolering på grund av att 

de tvingades ljuga och ha hemligheter kring mat och träning. De var medvetna om den 

frustration deras oärlighet ledde till men fortsatte ljuga trots att det kunde förstöra relationer 

till vänner och familj (Rance et al., 2017; Westwood et al., 2016). Kvinnorna kunde uppleva 

att de fick mer uppmärksamhet när de var farligt sjuka och avståndet till andra blev större när 

de hade gått upp i vikt (Moola & Norman, 2017). 

Vid måltidssituationer föredrog kvinnorna att äta själva då andra åt för snabbt eller att de 

själva åt för långsamt, de gillade inte att se andra äta och ljudet från ätandet var irriterande. 
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Kvinnorna kände sig kontrollerade när de hade sällskap vilket påverkade hur mycket de åt 

(Dimitrov Ulian et al., 2013).  

4.4 Möjligheter och begränsningar under och efter behandlingstiden 

Upplevelser kring behandlingen beskrevs av kvinnorna. De upplevde stöd från personal och 

oro fanns för att klara sig själva efter utskrivningen. Behandlingen kunde öka det anorektiska 

tänkandet och beteendet på grund av restriktionen av träning.  

4.4.1 Stöd från personal 

Sjukhusmiljön var något som väckte negativa känslor under första inläggningen som till 

exempel instängdhet, ensamhet och stress. Vid senare inläggningar uppfattades miljön och 

personal som mer förstående, stöttande och inte lika konfliktladdad. Kvinnorna upplevde att 

bli inlagd som minderårig var stressfullt då de upplevde att de inte hade någon talan eller 

bestämmanderätt. Att däremot bli inlagd i vuxen ålder beskrevs enklare då det vanligtvis 

skedde frivilligt och på så vis kunde kvinnorna ta ett större eget ansvar samt vara mer öppna 

och mottagliga för behandlingen (Alistair Ross & Green, 2011; Moola et al., 2015). Under 

behandlingen skapades en relation till personalen och enheten. Det fungerade som en stabilitet 

och en känsla av tillhörighet skapades (Alistair Ross & Green, 2011). 

Oron för att klara sig efter utskrivning från avdelningen belystes. Att kunna hantera impulser 

och beteenden på egen hand upplevdes skrämmande och svårt. På enheten fanns rutiner och 

struktur samt stöd från personalen som försvann vid utskrivningen. Kvinnorna upplevde även 

att vården övergav dem när de mådde som sämst vilket var vid utskrivningen då deltagarna 

upplevde ångest på grund av viktuppgången (Alistair Ross & Green, 2011; Moola et al., 

2015). Att känna tillit till vårdpersonalen var svårt och tog tid att bygga upp men när tillit 

skapats vågade kvinnorna släppa in personalen och blev mottagliga för hjälp (Alistair Ross & 

Green, 2011). 

4.4.2 Restriktioner av fysisk aktivitet 

Delar av behandlingen innebar restriktion av aktivitet, något som ledde till ökad ångest och 

oro, känslan av att vara fet och som bidrog till starkare ”anorektiskt” tänkande. Att inte vara 

tillåten att träna resulterade i ett ökat begär att träna samt ilska och en känsla av att vara 

straffad för sin sjukdom. Restriktionen upplevdes även hämma autonomin och ta bort 

kvinnornas kontroll. Påföljden blev att deltagarna tränade i hemlighet när de kunde för att 

lindra ångest och kände sig sedan skyldiga men att det var värt att ljuga. Förväntningarna på 

restriktionerna upplevdes orealistiska och skapade extra stress. Att täcka för varandra när de 

tränat i hemlighet på avdelningen förekom då en förståelse fanns bland kvinnorna för 

situationen samt att det återgäldades. Förvirring kring aktivitet rådde hos kvinnorna då det var 

svårt att särskilja på vardaglig aktivitet och aktivitet som symtom då sjukvårdspersonal ofta 

såg all aktivitet som ett symtom på sjukdomen. Det var även jobbigt att aktivitet uppmuntrats 

i samhället och att det fanns riktlinjer om fysiska aktivitet som de själva inte fick ta del av 

(Moola et al., 2015).  

5. Resultatsammanfattning  

Att leva med AN var en tillvaro fylld av olika känslomässiga upplevelser och tvångsmässiga 

behov styrda av sjukdomen. Skam var en känsla som upplevdes över kontrollbehovet, 

kroppen och det irrationella tänkandet. Genom att avstå från mat och ha självdisciplin 

motverkade kvinnorna känslan av skam. Rädsla och ångest upplevdes i förhållande till vikt 

och att träffa människor och kunde lindras genom träning. Stolthet kunde kvinnorna uppleva 

över sin sjukdom, beteendet samt vid tillfrisknandet. Behovet av kontroll och den 
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tvångsmässiga anorektiska rösten var centrala för kvinnorna och styrde deras tankar och 

beteenden. Brist i förståelse om sjukdomen och bristande kommunikation kunde försvåra 

relationer. Kvinnorna upplevde dessutom karaktärsdrag hos dem själva som kunde skapa 

känslor av ensamhet och isolering. Att vara inlagd på en avdelning kunde upplevas jobbigt då 

en del av behandlingen var att begränsa motionsmöjligheterna. Stöd från personal ansågs 

viktigt och kvinnorna upplevde det svårt att bli utskrivna då personalens stöd skulle försvinna 

och oro över att klara sig själva uppstod.  

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ litteraturstudie med deskriptiv design valdes då syftet var att beskriva kvinnors 

upplevelser. Den kvalitativa metoden är lämplig om upplevelser, tankar och erfarenheter ska 

undersökas (Kristensson, 2014). En litteraturstudie genomfördes för att se förekomsten av 

forskningen inom området (Rosén, 2017).  

Utifrån preliminära sökningar i databaserna ansågs inte Medline relevant då titlarna inte 

stämde överens med syftet. De sökningar som inkluderades i studien påbörjades därför i 

databaserna Psycinfo och Cinahl. Psycinfo är en databas som innehåller forskning inom 

psykologi men även omvårdnad. Cinahl innehåller främst forskning inom 

omvårdnadsvetenskap (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Utifrån syftet 

ansågs därför dessa databaser vara mest relevanta för studien. Att endast använda en databas 

är inte tillräckligt men finns inga bestämmelser för minimum av databaser utan det avgörs 

utifrån forskningsämnet och dess syfte (SBU, 2017). Trovärdigheten stärks i arbetet om flera 

databaser med omvårdnadsfokus används vid sökandet av artiklar (Henricson, 2017). Att göra 

sökningar i flera databaser samt manuella sökningar skulle kunna öka tillförlitligheten i 

studien. Enligt Henricson (2017) påverkar inklusions- och exklusionskriterierna studiens 

tillförlitlighet samt även begränsningarna som användes. Att endast inkludera artiklar som var 

peer reviewed ökar tillförlitligheten då de anses vara vetenskapliga (ibid.). Begränsning till år 

2000 gjordes för att få fram tillräcklig mängd artiklar för att kunna besvara syftet. Egen åsikt 

är att upplevelser inte blir för gamla eller oväsentliga. Äldsta artikeln som användes var från 

2006. En artikel (Moola & Norman, 2017) som inkluderades i arbetet presenterade 

upplevelser från kvinnor med AN eller övervikt. Artikeln inkluderades då upplevelserna 

kunde särskiljas.  

För att få en så ämnesspecifik och samtidigt bred sökning användes både ämnesord, 

fritextsökning och de booleska sökoperatorer AND och OR tillsammans (Kristensson, 2014; 

Willman et al., 2016). Anorexia Nervosa och kvinnor söktes som ämnesord då upplevelserna 

skulle fokusera på AN och kvinnor. Upplevelser söktes som både ämnesord och 

fritextsökning för att få en större bredd på sökningen. För att få en bredare sökning hade 

Anorexia nervosa och kvinnor också kunna fritextsökts samtidigt som fler irrelevanta artiklar 

hade kunnat förekomma i sökningen.   

Granskningen av artiklarna genomfördes med SBU:s granskningsmall för kvalitativ metod 

och samtliga artiklar granskades enskilt för att sedan sammanställas och diskuteras. Enligt 

Henricson (2017) stärks tillförlitligheten om artiklarna granskas enskilt för att sedan jämföras. 

Att bedöma artiklarnas kvalitet ansågs svårt då en del kriterier från granskningsmallen ej 

framkom eller var oklara vilket i sig skulle kunna ses som en svaghet i arbetet. Om 

majoriteten av kriterierna bedömdes vara uppfyllda och artikeln ansågs vara av god kvalitét i 

helhet var det svårt att avväga om det som var oklart hade betydelse. Metoden som användes i 

artiklarna var kvalitativ och bestod av intervjuer vilket kan styrka kvaliteten i litteraturstudien 

då resultaten uppnåtts på liknande vis (Willman et al., 2016). Något de flesta artiklar inte tog 
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upp var hur författarnas förförståelse hanterades vilket medförde svårigheter att avgöra ifall 

studierna utfördes objektivt.  

Analysen av artiklarnas resultat utfördes liksom granskningen både enskilt och gemensamt. 

Den enskilda analysen innebar att bedöma det innehåll som ansågs vara upplevelser för 

respektive författare samt finna likheter och skillnader i artiklarna. Därefter diskuterades 

gemensamt vad som ansågs vara upplevelser och vilket innehåll som överensstämde med 

syftet. Upplevelser som var lika skapade grunden för kategorier och underkategorier. Att 

genomföra analysen enskilt och sedan gemensamt styrker tillförlitligheten enligt Henricson 

(2017). Vi anser att tillvägagångssättet styrker vårt resultat då diskussionen om vad 

upplevelser kan vara vidgades och på så sätt exkluderades inte innehåll som besvarade syftet. 

Vi anser även att resultatet inte påverkats av förförståelsen hos författarna till litteraturstudien 

utan har inkluderats objektivt och förutsättningslöst då inga förutfattade meningar utifrån 

patientperspektivet funnits. Resultatbeskrivningen har kontrollerats angående rimlighet och 

relevans för syftet av handledare vilket stärker trovärdigheten (ibid.).  

Artiklarna som inkluderades i studien var genomförda i Norge, Storbritannien, Kanada och 

Brasilien. Sjukvårdssystemen kan bedrivas olika i länderna men ett eget antagande är att 

resultaten i artiklarna inte nödvändigtvis påverkas av det då de är baserade på intervjuer med 

kvinnor om sin sjukdom och hur de upplever den i sin helhet. Ett antagande är därför att 

resultaten om upplevelserna är överförbara och att den typen av studier skulle få liknande 

resultat i Sverige och andra länder i västvärlden.  

Alla inkluderade artiklar var etiskt godkända och hade informerat samtycke från deltagarna 

vilket är viktigt då deltagarna först fått information och sedan själva bestämt att de vill delta. I 

en av artiklarna kompenserades deltagarna med 20 dollar vilket kan ha påverkat deltagarnas 

beslut att delta. Artikeln inkluderades då innehållet inte anses påverkats.  

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer studiens huvudresultat diskuteras utifrån kvinnors upplevelser 

av att leva med AN. Aspekter kring genus, samhälle och etik diskuteras i förhållande till 

sjukdomen. Avslutningsvis diskuteras betydelsen av kvinnornas upplevelser i relation till 

personcentrerad vård.  

Skam och stolthet var två förekommande känslor hos kvinnorna med AN. Enligt Skårderud 

(2007) kan skam och stolthet ses som motsatser. Utifrån litteraturstudiens resultat kunde 

känslor av skam uppstå då kvinnorna upplevde att sjukdomen kontrollerade dem samt på 

grund av oförmåga att hantera något vardagligt som mat vilket Skårderud (2007) anser vara 

skam över att ha sjukdomen. Kvinnorna kunde även känna skam när de upplevde att de 

förlorat kontrollen. Stolthet som ansågs vara motsatsen till skam upplevdes bland annat när 

kvinnorna kände att de hade kontroll. I litteraturstudiens resultat framkom även hur kvinnor 

upplevde stolthet till sjukdomen och hur deras skäl till stolthet förändrades genom 

sjukdomsförloppet. I studien av Skårderud (2007) beskrevs stolthet som en effekt av att vara 

socialt framgångsrik och att vara uppskattad av andra samt att stolthet berodde på en 

tävlingsinstinkt i relation till succé. I litteraturstudiens resultat beskrevs orsaker till stolthet 

med sjukdomen vara att ha självkontroll och att anses vara överlägsen vilket även framkom i 

studien av Skårderud (2007). 

Resultatet visade också att när kvinnor upplevde att de inte hade kontroll motverkades det 

genom att träna och ha restriktioner kring mat för att få kontroll. Liknande resultat framkom i 

en tidigare studie (Williams & Reid, 2012). Enligt Tozzi et al. (2002) och Madden (2004) kan 

kontrollbehovet vara en orsak till att AN utvecklas. I artikeln av Williams och Reid (2012) 
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beskrev deltagarna att inte vara nöjd med sig själva och inte ha kontroll över sitt liv kunde 

leda till att matintag kontrollerades då det var det enda som ansågs möjligt att kontrollera, 

vilket sedan resulterade i upplevelsen av kontroll över sin kropp. En egen reflektion är att 

kontrollen anses vara en stor del i sjukdomsbilden och det som gör att personerna med AN 

mår bättre i sig själv genom att använda sjukdomen till något positivt. Det som sedan gör att 

de mår sämre är när det anorektiska beteendet motverkas under behandling då kontrollen 

försvinner vilket stärks av Moola et al. (2015) som beskriver att restriktioner kring träning tog 

bort kvinnornas kontroll och känslor av ångest och oro skapades.  

I litteraturstudiens resultat beskrevs anorexia som en annan person och att den anorektiska 

rösten kunde styra kvinnornas beteende, tankar och känslor. Tvånget från rösten resulterade i 

att kvinnorna exempelvis tränade trots att de var medvetna om att de inte borde och såg sig 

själva som tjocka trots att de förstod att det inte kunde stämma. Enligt Williams och Reid 

(2012) blir det en kamp mellan den egna rösten och anorexians röst där den egna rösten hade 

ett rationellt tänkande medan den anorektiska rösten var dominant och självkritisk. 

Sjukdomen ansågs ta över och kontrollera personens liv. En egen tanke kring den anorektiska 

rösten är att den påverkar behovet av kontroll och att det är den som gör att positiva känslor 

upplevs när kontroll finns. Att rösten fick dem att träna ledde enligt egen reflektion till att 

röstens vilja uppfylldes och känslor som gör att de mår bättre skapas vilket anses påverka 

personen själv och dess tankar och känslor. Om den anorektiska delen mår bra så finns det 

positiva känslor hos personen.  

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnorna upplevde att sjukdomen på ett eller annat sätt 

påverkade deras relationer. I resultatet diskuterades de olika yttre och inre faktorer som kunde 

ha inverkan på att skapa och behålla relationer. I studien av Newton, Boblin, Brown och 

Ciliska, (2005) tas aspekter kring romantiska relationer upp. Faktorer som till exempel tillit, 

acceptans, förståelse och engagemang från partners för att skapa och bibehålla relationer 

diskuterades i studien och stämmer överens med litteraturstudiens resultat. En slutsats kan då 

dras att faktorerna är viktiga för alla typer av relationer. En personlig reflektion kring 

relationer är att svårigheten att skapa eller bibehålla relationer beror på känslan av att inte ha 

kontroll. Som tidigare beskrivet i litteraturstudiens resultat så ville kvinnorna ha kontrollen i 

sociala situationer och tog då en ledande roll för att undvika överraskningar. För att skapa en 

bra relation är en egen tanke att relationen ska vara jämbördig och inte bara en som styr vilket 

också kan stärkas av det presenterade resultatet.  

Resultatet är baserat på endast kvinnors upplevelser av sjukdomen vilket gör att frågan kan 

ställas om män har samma upplevelser kring sjukdomen. I en tidigare studie deltog två män 

som hade liknande åsikter om kontroll och den anorektiska rösten som kvinnorna (Williams & 

Ried, 2012). Det ger dock inte en bra bild över mäns upplevelser då det inte är mycket att 

basera en teori på. En egen uppfattning är att psykiska sjukdomar är genanta och något som 

inte pratas öppet om vilket skulle kunna vara en anledning till att den rapporterade 

förekomsten av AN är låg hos män. Den maskulina rollen kanske hindrar män att söka hjälp. 

Ett eget antagande om de känslomässiga reaktionerna som upplevdes skulle kunna bero på 

samhällets syn på sjukdomen som ett sätt att eftersträva idealet att vara smal som Rance et al. 

(2017) påvisade. Känslorna av skam skulle därför kunna tillta på grund av den uppfattningen 

och göra det svårare att prata öppet om sin sjukdom.  

AN är som tidigare presenterat vanligast förekommande hos yngre kvinnor och samhället 

anses vara en av orsakerna till utvecklingen av sjukdomen. Enligt Wentz (2014) är missnöje 

med sin kropp en norm i västervärlden och där det västerländska skönhetsidealet förekommer 

är incidensen för AN hög. Incidensen och prevalensen är lägre i länder där idealet inte 

existerar. I till exempel Karibien är idealet att ha en kurvig kropp och incidensen för AN låg. 
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Det förekommer ingen skillnad i förekomsten av AN på landsbygden jämfört med i storstaden 

(ibid.). Egna åsikter kring detta är att dagens samhälle har stort inflytande, media visar hur 

alla ska se ut för att accepteras vilket orsakar ohälsa då jämförelse och stress uppstår. 

Skönhetsidealet upplevs styra personers status i samhället vilket leder till ett begär att vara på 

ett visst sätt för att passa in. Enligt Wentz (2014) anses puberteten hos tjejer kunna öka risken 

att utveckla AN då kroppsammansättningen förändras med mer fett på vissa delar av kroppen, 

bilden av sig själv förändras samt stress kan uppstå vid förändringarna. En egen teori kring att 

tonåringar utvecklar AN är omständigheterna kring identiteten. I tonåren är det viktigt att 

passa in och vara som alla andra. Tvånget att se ut på ett visst sätt för att passa in kan påverka 

ätstörningsbeteenden och känslorna kring sjukdomen.  

I litteraturstudiens resultat beskrevs problem/svårigheter med autonomi och kontroll under 

behandling. Kvinnorna upplevde att deras autonomi fråntogs och att de inte hade kontroll över 

något vilket orsakade känslor av stress, ångest och oro. Ett etiskt dilemma för vårdpersonalen 

kan då uppstå eftersom behandlingen är nödvändig samtidigt som den upplevs negativ av 

patienterna. Vad som är ”rätt” i ett beslut mellan behandling och att respektera patientens vilja 

kan vara svårt att avgöra. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska 

sjuksköterskan främja mänskliga rättigheter i vårdarbetet, visa respekt samt bidra till att 

främja ett etiskt förhållningssätt. Att följa den etiska koden tillsammans med vårdens riktlinjer 

kan vara komplicerat om de motsäger varandra. Hur ska sjuksköterskan förhålla sig till en 

patient som har svårt för behandlingen men som är i behov av den? Utifrån litteraturstudiens 

resultat ges intrycket att behandlingsmetoderna och etiken går emot varandra till viss del. 

Upplevelsen av att inläggning för behandling blev enklare och att kvinnorna med tiden var 

mer mottagliga för behandling förekom samt en förståelse att det var nödvändigt vilket skulle 

kunna underlätta för vårdpersonalen i etiska beslut.  

Att se personen och inte sjukdomen är utgångspunkten i personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) något som litteraturstudiens resultat motsäger då kvinnorna 

upplevde en bristande förståelse för sjukdomen. Kvinnorna beskrev den anorektiska rösten 

och att den styrde deras beteende och tankar och på så vis skapade en ny personlighet. Att ge 

en personcentrerad vård kan då vara problematiskt eftersom svårigheter kan finnas att skilja 

på sjukdomens personlighet och personen. Personcentrerad vård innebär även att respektera 

och bekräfta personers upplevelser (ibid.) vilket inte alltid stämde överens då resultatet 

presenterar kvinnors upplevelse att sjukvårdspersonalen inte förstod deras stolthetskänslor. 

Kvinnorna upplevde att det var svårt med relationer och kommunikation. Det tog lång tid att 

bygga upp tillit vilket kan försvåra för sjuksköterskor att ge vård som är personcentrerad då en 

bra relation mellan patient och sjuksköterska är nödvändig. Om patienten känner tillit till 

personalen kan han/hon våga berätta hur han/hon verkligen känner vilket kan ge 

förutsättningar för en bättre anpassad vård samt att patienten blir en del i vårdteamet.  

7. Slutsats  

AN är en komplex sjukdom och upplevelserna kring sjukdomen domineras av negativa 

känslor och tankar som påverkar personens beteende samt syn på sig själv. Att leva med AN 

är en daglig kamp och behov av hjälp och stöd finns för att klara av att hantera känslor och 

tankar i vardagen.  

8. Klinisk nytta och fortsatt forskning 

För att kunna ge hjälp och stöd till kvinnorna behövs en förståelse för sjukdomen utifrån den 

sjukes perspektiv. Att belysa upplevelserna om sjukdomen kan vara gynnsamt för både 

samhället och sjukvården. I resultatet nämns upplevelser kring samhällets syn och brister i 

förståelse om sjukdomen, något som skulle kunna motverkas med denna studie. För 
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sjukvården ger upplevelserna en grund av känslor och beteenden som skulle kunna användas 

tillsammans med varje unik persons situation för att skapa en personcentrerad vård. 

Personcentrerad vård som innebär att se hela personen samt respektera och bekräfta personens 

subjektiva upplevelser är en viktig del i omvårdnaden. För att kunna ge personcentrerad vård 

behöver vårdpersonalen ha en generell förståelse för attityder och upplevelser inom området 

samt kunna se varje enskild person och dennes unika perspektiv. Att kunna visa intresse och 

förståelse för kvinnorna och deras sjukdom verkar vara två egenskaper som möjliggör 

grunden för en relation som sedan kan användas för att hjälpa dem. För att kunna ge en ännu 

bredare bild av upplevelser kring AN kan området behöva undersökas i fler länder för att se 

likheter och skillnader där olika ideal råder för att få ett mer globalt perspektiv på sjukdomen. 

Forskningen skulle även kunna fokusera på att undersöka mäns inställning till sjukdomen för 

att få en bättre förståelse för om de upplever livet med AN liknande eller annorlunda.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Sökmatris 

Databas 

 

Sökord Resultat 

av 

sökning 

Urval 1-

Lästa 

titlar 

Urval 2-

Lästa 

abstract 

Urval 3-

Lästa 

artiklar 

Urval 4-

Artiklar 

till 

studien 

PsycINFO 

181109 

S1.Anorexia 

nervosa (DE) 

11,758     

 S2.Life 

experience (DE) 

OR Experiences 

(events) (DE) OR 

Life changes 

(DE) Or 

experience*  

622,476     

 S3. Human 

females (DE) 

87,778     

 S1 AND S2 

AND S3 

181     

 Begränsningar: 

Peer Reviewed, 

English 

Language, 

Published Date: 

20000101-

20181231 

87 87 28 12 7 

       

Cinahl  

181109 

S1.Anorexia 

nervosa 

3,897     

 S2.Life 

experience OR 

experience* 

337,134     
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 S3.Women OR 

female 

1,639,659     

 S1 AND S2 

AND S3 

234     

 Begränsningar: 

Peer reviewed, 

english language, 

published Date: 

20000101-

20181231 

208 208 18 10 (4) 5 

       

PsycINFO 

181109 

S1.(DE) 

Anorexia 

Nervosa  

11,758     

 S2. (DE) “Life 

experience ” OR 

(DE)“experiences 

(events) ” 

41,511     

 S1 AND S2  105     

 Begränsningar: 

Peer reviewed, 

English 

Language, 

Published date 

20000101 -  

47 47 13 7 (5) 0 

       

Cinahl 

181112 

S1.(MH) 

Anorexia 

Nervosa  

3,899     

 S2.(MH) “Life 

experience ” 

41,511     

 S1 AND S2  29     
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 Begränsningar: 

Peer reviewed, 

English 

Language, 

Published date 

20000101 – 

20181231 

29 29 3 3 (2) 0 

*= trunkering och fritextsökning 

()=Dubbletter  

  



  

 
 

Bilaga 2: Artikelmatriser         1 (10) 1 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Alistair Ross, J., & Green, C. 

(2011). 

Inside the experience of 

anorexia nervosa: A narrative 

thematic analysis. 

Counselling and Psychotherapy 

Research, 11(2), 112-119. Doi: 

10.1080/14733 

145.2010.486864 

 

United Kingdom (UK) 

Syftet var att överväga frågan 

om slutenvård för anorexia 

nervosa var en terapeutisk 

upplevelse för två kvinnor med 

kronisk anorexia nervosa. 

Metod: 

Kvalitativ 

Design:  

Beskrivande 

Inklusionskriterier: 

-Inte varit forskarnas patienter 

-Varit diagnostiserade med AN 

enligt DSM-IV 

-Tog emot behandling på en 

ätstörnings enhet/service. 

Exklusionskriterier:  

Framgår ej   

Urval: 

Bekvämlighetsurval, inbjudan 

skickades ut, de kvinnor som 

svarande fick delta i studien. 

Studiegrupp: 

2 kvinnor över 18 år  

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade intervjuer.  

Analysmetod: 

Kvalitativ analys- berättande 

tema analys. 

Styrkor:  

- Tydlig analys och 

datainsamling. 

- Bra information om 

deltagarna.  

 

Svagheter:  

- Få deltagare  

- Har inte förklarat sin 

förförståelse. 

 

Resultatet presenterade 

kvinnornas upplevelser kring 

behandlingen. Negativa känslor 

som instängdhet och ensamhet 

var upplevelser av 

sjukhusmiljön. De fick stöd 

från personalen när de själva 

inte hade kontroll. Enheten var 

en hjälp för kvinnornas 

tillfrisknad. Kvinnorna 

upplevde att de skickades hem 

när de mådde som sämst.  

AN upplevdes som en extern 

del separat från sig själv, 

kvinnorna var som två personer.  

Kvinnorna upplevde att de hade 

svårt att lita på personer och att 

det tog tid innan de kunde lita 

på någon.  
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          2 (10) 3 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Dimitrov Ulian, M., Fernandez 

unsain, R., de Morias Sato, P., 

da Rocha Pereira P., de 

Carvalho Stelmo, I., Sabatini, 

F., & Baeza Scagliusi, F. 

(2013). Current and previous 

eating practices among women 

recovered from anorexia 

nervosa: a qualitative approach.  

Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria, 62(4), 275-284. 

http://www.scielo.br/pdf/jbps 

iq/v62n4/a05v62n4.pdf 

 

Brasilien 

Syftet var att analysera 

kvalitativt hur kvinnor som har 

tillfrisknat från anorexia 

nervosa uppfattar och beskriver 

deras nuvarande ätvanor samt 

de under sjukperioden 

Metod: 

Kvalitativ  

Design: 

Undersökande 

Inklusionskriterier: 

-Kvinnor 

-Att påstås ha tillfrisknat från 

AN 

-Ingen aktiv behandling  

-Samtycke till att delta i studien 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej 

Urval: 

Snöbollsurval och 

möjlighetsurval  

Studiegrupp: 

7 kvinnor mellan 20-33 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

Styrkor: 

- Tydlig beskrivning av metod  

- Tydliga inklusionskriterier 

 

Svagheter: 

- Analysdelen ej tydligt 

beskriven  

 

 

Resultatet presenterade 

kvinnornas relation till mat. 

Under sjukdomsperioden 

upplevde kvinnorna sig 

skyldiga när de åt eller drack. 

De räknande kalorierna de åt 

för att ha kontroll. Mat som 

gjorde dem tjocka undveks. 

Kvinnorna skämdes att äta 

vilket resulterade i att de oftast 
åt själva. Att äta var ingen 

aktivitet som de gillade. Maten 

var enligt kvinnorna dåligt och 

giftigt för dem.  

Under tillfrisknandet så fanns 

behovet av kontroll över maten 

kvar. Att äta med andra var 

jobbigt då de antingen åt för 

fort eller sakta samt att ljudet 

från andra var irriterande.  
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          3 (10) 6 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Espeset, E.  M. S., Gulliksen, 

K. S., Nordbø, R. H. S., 

Skårderud, F., Holte, A. 

(2012a). Fluctuations of Body 

Images in Anorexia Nervosa: 

Patients’ Perception of 

Contextual Triggers. Clinical 

Psychology and Psychotherapy 

19, 518-530 

Doi:10.1002/cpp.760 

 

Norge 

Syftet var att undersöka vilka 

vardagliga situationer och 

sammanhang patienter med AN 

associerar med självuppfattad 

växling i kroppsuppfattning 

Metod: 

Kvalitativ 

Design:  

Undersökande 

Inklusionskriterier 

- Deltagarna uppnår kriterierna 

för AN 

Exklusionkriterier: 

-Framgår ej 

Urval: 

Teoretiskt urval 

Studiegrupp: 

32 kvinnor mellan 20-35 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade intervjuer 

Analysmetod: 

Kvalitativ - Grounded Theory   

   

Styrkor: 

- Tydligt syfte 

- Nämner författarnas roller och 

ansvar i studien. 

- Stort urval 

 

 

Svagheter: 

- Inga tydliga 

exklusionskriterier 

- Nämner ej hantering av 

förförståelse  

Kvinnorna tillfrågades om deras 

kroppsbild. Kvinnorna 

upplevde osäkerhet i 

förhållande till deras kroppsbild 

då deras känslor och fakta om 

kroppen yttrade sig olika. Att 

äta mat triggade en känsla av att 

vara fet, äcklad, smutsig och 

ful. Negativa känslor kunde 

uppstå i kroppsfokuserade 
situationer. Kvinnorna jämförde 

sig tvångsmässigt med andra, 

upplevelsen som att vara tjock 

uppstod och de skapade känslor 

av skam, pinsamhet och avsky 

mot sin egna kropp. 

Upplevelsen om sin kropp 

ändrades och de kände sig 

tjocka när kvinnorna hade dagar 

där depression, ensamhet, och 

ångest fanns. 
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          4 (10) 9 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Espeset, E.  M. S., Gulliksen, 

K. S., Nordbø, R. H. S., 

Skårderud, F., Holte, A. 

(2012b). The Link Between 

Negative Emotions and Eating 

Disorder Behaviour in Patients 

with Anorexia Nervosa.  

European Eating Disorders 

Reviewb 20(6): 451-460.  

Doi: 10.1002/erv.2183 

 

 

Norge 

Syftet var att undersöka hur 

patienter med AN hanterar sina 

negativa känslor och hur de 

betraktar relationen mellan 

känslorna och 

ätstörningsbeteendet 

Metod:  

Kvalitativ 

Design: 

Beskrivande 

Inklusionskriterier: 

Uppnått kriterier för AN 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej 

Urval:  

Avsiktligt homogent urval 

Studiegrupp 

14 kvinnor mellan 20-39år.  

Datainsamlingsmetod: 

- 2 faser. 

- 1:a fasen brett utforskande av 

18 kvinnors generella 

upplevelser  

- 2:a fasen fokuserade på 

kvinnornas emotionella 

upplevelser 

-Semi-strukturerade intervjuer 

Analysmetod: 

Kvalitativ- Grounded Theory  

Styrkor 

- Tydlig struktur på artikeln 

- Utförlig beskrivning av 

studiens upplägg 

 

Svagheter 

- Nämner ej hur författarnas 

förförståelse hanteras. 

 

Kvinnorna hanterade negativa 

känslor med sitt 

ätstörningsbeteende. När 

känslor som ångest, oro, rädsla 

eller ilska uppstod hanterade de 

känslorna genom att äta mindre, 

träna och renade kroppen med 

laxerande medel.  

 

Om kvinnorna upplevde 
avsaknad av kontroll använde 

de samma beteenden för att 

känna att de återtog kontroll.  

 

Att kontrollera kosten och 

träningen upplevdes positivt 

och kvinnorna kände sig 

lyckliga.  
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          5 (10) 11 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Faija, C. L., Tierney, S., 

Gooding, P. A., Peters, S., & 

Fox, J. R. E. (2017).  

The role of pride in women 

with anorexia nervosa: A 

grounded theory study.  

Psychology and Psychotherapy, 

90, 567- 585. Doi: 

10.1111/papt.12125 

 

United Kingdom (UK) 

Syftet var att undersöka 

erfarenheter av och reflektioner 

om stolthet hos kvinnor med en 

nuvarande eller tidigare diagnos 

av anorexia nervosa. 

Metod: 

Kvalitativ 

Design: 

Undersökande 

Inklusionskriterier:  

-Kvinnor över 18 år 

-har eller haft anorexia nervosa 

-kan engelska.  

Exklusionskriterier: 

Framgår ej 

Urval: 

Ändamålsenligt urval, sedan 

teoretiskt urval. 

Studiegrupp: 

21 kvinnor, ålder 18-61. 

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade intervjuer, 

14 personliga intervjuer resp. 7 

intervjuer på telefon. 

Intervjuschema användes.  

Analysmetod: 

Kvalitativ analys- grounded 

theory 

  

Styrkor: 

- Kvinnornas diagnos av AN 

var bekräftad av en psykiatriker 

som använda ICD-10.   

- Bra urval, många kvinnor med 

olika långa erfarenheter av 

sjukdomen och i olika stadium 

av sjukdomen. 

- Intervju-schema hade 

säkerhetsställts av en kvinna 

med AN för att se om frågorna 

var tydliga.  

- Flera forskare var involverade 

vid datainsamling och analys.  

- Använt godkända riktlinjer för 

att säkra kvalitén, giltighet och 

pålitlighet. 

 

Svagheter: 

- Står inget om hur de hanterat 

sin förförståelse. 

Resultatet beskrev kvinnors 

upplevelser av stolthet i deras 

liv med AN. Fler kategorier av 

stolthet framkom och olika 

typer av stolthet visade sig i 

olika stadium i sjukdomen. 

Lockande stolthet: En stolthet 

kvinnorna upplevde när de först 
gick ner i vikt. 

Toxisk stolthet: känslan att ha 

kontroll över maten och en 

stolthet som skyddade 

kvinnorna mot negativa känslor 

genom extrema anorektiska 

beteenden.  

Sjuklig stolthet: Känslor som 

att inte duga medförde att nya 

mål sattes upp för att uppleva 

stolthet igen.  
Anorektisk stolthet och skamlig 

stolthet: En stolthet som 

uppstod när kvinnorna insett sin 

sjukdomssituation.  

Tillfrisknadsstolthet och 

motståndskraftig stolthet: 

Upplevde en brist i förståelsen 

från sjuvårdspesonalen om 

deras känsla av stolthet. 

Tillfrisknadsstolthet: En stolthet 

som kunde uppstod genom att 
äta mat och sedan inte träna 

efter.  
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          6 (10) 13 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Moola, F. J., Gairdner, S., & 

Amara, C. (2015).  

Speaking on behalf of the body 

and activity: Investigating the 

activity experiences of 

Canadian women living with 

anorexia nervosa.  

Mental Health and Physical 

Activity, 8(2015), 44-55.  

Doi:10.1016/j.mh 

pa.2015.02.002 

 

Canada 

Syftet var att undersöka hur 11 

kvinnliga Canadensare som 

lever med eller återhämtar sig 

från AN upplever aktivitet 

under en lång sjukdomsperiod.  

Metod: 

Kvalitativ 

Design: 

Undersökande 

Inklusionskriterier: 

Framgår ej 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej  

Urval: 

Bekvämlighetsurval  

Studiegrupp: 

11 Kvinnor i ålder 18-40 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Telefonintervjuer, en tematisk 

intervjuguide följdes. 

Följdfrågor användes.  

Analysmetod:  

Kvalitativ analys- tematiskt 

analys, induktiv design 

Styrkor: 

- Variation av kvinnor gällande 

sjukdom, bakgrund och 

förutsättningar.  

- Forsknings-gruppen deltog i 

analysprocessen och skapandet 

av teman.  

- Efter analysen fick några 

deltagare berätta om resultatet 

stämde överens med vad de vill 

få fram.  

- Presenterar sin förförståelse.  

 

Svagheter: 

- Kvinnorna själva som sagt att 

de lever eller har levt med AN.  

- Inga presenterade inklusion- 

eller exklusionskriterier 

Resultatet presenterade hur 

kvinnor med AN upplevde 

aktivitet och träning. Ångest, 

oro och känslan att vara fet var 

något som blev starkare när 

restriktionen av träning och 

tvånget att äta påbörjades under 

behandlingen.  

Känslan att bli straffad för sin 

sjukdom. Kontrollen och 

kvinnornas autonomi togs ifrån 

dem. Kvinnorna upplevde att 

ångesten reducerades genom att 

träna vilket resulterade i att de 

träna i hemlighet vilket skapade 

känslan att vara skyldig. En 

osäkerhet upplevdes efter 

behandling då kvinnorna hade 

svårt att skilja på vad som var 

vardaglig aktivitet och aktivitet 

som var relaterad till AN. En 

oro att klara sig själv när de 

kom hem uttrycktes.  

 14 
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          7 (10) 17 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Moola, F. J., & Norman, M. E. 

(2017). On judgement day: 

Anorexic and obese women`s 

phenomenological experience 

of the body, food and eating. 

Feminism & Psychology, 27(3) 

259-279. Doi:10.1177/095 

9353516672249 

 

Canada 

Syftet var att bidra med ny 

litteratur genom att undersöka 

likheter och skillnader mellan 

anorektiska och överviktiga 

kvinnors levda erfarenheter av 

sina kroppar.  

Metod: 

Kvalitativ 

Design:  

Undersökande 

Inklusionskriterier: 

Framgår ej 

Exklusionskriterer: 

Framgår ej  

Urval: 

Bekvämlighetsurval.  

Studiegrupp 

9 Kvinnor med AN 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Följdfrågor användes. Antingen 

personligen eller på telefon.  

Analysmetod:  

Kvalitativ analys-

fenomenologisk metod. 

Induktiv och djupgående 

analysprocess. 

Styrkor: 

- Bra beskrivning av 

datainsamlingen 

- Deltagarna fick välja vem som 

skulle intervjua dem och vart 

den skulle äga rum. 

- Förförståelsen hanteras 

 

Svagheter: 

- Kvinnor som ansåg sig själva 

ha anorexia nervosa.  

- Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier presenteras.  

- Ingen direkt ålder hos 

kvinnorna, bara en medelålder 

på 30,4.  

- Undersöker både AN och 

bulimia nervosa 

Upplevelser kring mat, kropp 

och vikt presenterades av 

kvinnor med AN.  

Känslor som skam över sin 

kropp och vikt upplevdes av 

kvinnorna. Mat användes för att 

känna kontroll över sitt liv. 

Kvinnor beskrev att om de hade 

kontroll behövde de inte vara 

oroliga, utan kontroll så var 

kvinnorna oroliga. Känslan att 

vara fet förknippades med 

dåligt och pinsamt. Relationen 

till mat var komplex. Det sågs 

som en kamp att äta och att rena 

kroppen gav en känslomässig 

befrielse vilket reducerade 

negativa känslor och skapade 

känslan av kontroll.  

 18 
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          8 (10) 20 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Newton, M., Boblin, S., Brown, 

B., & Ciliska, D. (2006). 

Understanding Intimacy for 

Women with Anorexia 

Nervosa: A Phenomenological 

Approach. European Eating 

Disorder Review, 14, 43-53. 

Doi: 10.1002/erv.669 

 

Canada 

Syftet var att beskriva 

subjektiva upplevelser av 

intimitet hos denna grupp av 

kvinnor.  

Metod: 

Kvalitativ 

Design: 

Beskrivande  

Inklusionskriterier: 

-kvinnor som var 18år eller 

äldre. 

-diagnostiserad med AN eller 

ätstörning. 

- Kvitto på behandling på ett 

ätstörningsprogram 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej 

Urval: 

Avsiktligt urval.  

Studiegrupp 

11 kvinnor i ålder 19-42.  

Datainsamlingsmetod:  

Djupgående, semistrukturerade 

intervjuer mellan deltagare och 

forskare.  

Analysmetod: 

Kvalitativ  

Styrkor: 

- Bra beskrivning av kvinnorna 

som deltog och bra variation av 

längd på sjukdom och vilken 

typ av relations dem befinner 

sig i. 

 

Svagheter: 

- Inga exklusionskriterier 

- Har inte hanterat sin 

förförståelse 

 

Kvinnorna beskrev emotionell 

närhet upplevdes när de kände 

sig accepterade, trygga och 

kunde prata om ätstörningen. 

Även att sin partner förstod 

upplevelsen av att leva med det 

skapade närhet. Barriärer för 

emotionell närhet var rädslan 

att inte accepteras och bli 

dömd, att ha dålig kontakt med 

sin partner samt att båda inte 

delade sina tankar och känslor. 

AN sågs som ett hinder för 

sexuell intimitet och kunde 

även minska den känslomässiga 

närheten.  

Den känslomässiga närheten 

kunde också minska när lite tid 

spenderades tillsammans.  
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          9 (10) 23 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Rance, N., Clarke, V., & 

Moller, N. (2017).  

The anorexia nervosa 

experience: Shame, Solitude 

and Salvation. Counselling and 

Psychotheraphy Research, 

17(2), 127-136 

Doi: 10.1002/capr.12097 

 

United Kingdom 

Syftet var att expandera den 

begränsade litteraturen genom 

att göra rösten hörd för 

kvinnors levda upplevelser av 

Anorexia.  

Metod: 

Kvalitativ 

Design: 

Beskrivande 

Inklusionskriterier: 

-Kvinnor 

-Anorexia Nervosa 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej  

Urval: 

Avsiktligt och homogent urval 

Studiegrupp: 

- 12 kvinnliga deltagare. 

- Ålder mellan 18-50 år 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerad intervju med 

schema användes 

Analysmetod: 

Temaanalys  

Styrkor  

- Tydligt problemformulering 

och syfte. 

- Tydliga beskrivningar av 

datainsamling och analysdel 

- Har inkluderat författarnas 

förförståelser, hur de har 

hanterats under studiens gång 

samt vilka åtgärder som 

använts.  

 

Svagheter 

- Ej utskrivna inklusions- och 

exklusionskriterier 

- En av deltagarna i studien har 

inte diagnostiserats med AN 

pga vägrat söka hjälp.  

- Författarna nämner att 

deltagarna kan ha diagnosen 

Bulimia Nervosa som sedan 

inte nämns mer. 

3 st teman framkom från 

intervjuerna.  

- Shame (skam): kvinnorna 

beskrev att de skämdes över sin 

sjukdom och mådde dåligt över 

sig själva. Kände sig äcklade att 

gå upp i vikt. Skam över att 

sjukdomen kontrollerade dem 

och över sitt irrationella 

tänkande. Förvirrade över 

rösten i deras huvud som 

berätta vad de skulle göra och 

inte. Skam upplevdes även 

genom att andra personer haft 

en mer framgångsrik anorexia.  

- Solitude (ensamhet): 

Kvinnorna kände sig isolerade 

och utanför samt att samhället 

inte förstod deras sjukdom. 

Känslan över att sjukdomen 

tagit över en sig.  

- Salvation: Att vara smal, avstå 

från att äta och ha självdisciplin 

var positiva känslor som 

uppkom från sjukdomen. Att 

sträva efter idealet motverkade 

kvinnornas känsla av skam. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 
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Syftet var att kvalitativt 

utforska vänskapsupplevelser 

hos sjukhusinlagda individer 

med AN, både före insjuknande 

och under sjukdomstiden. 

Metod: 

Kvalitativ 

Design: 

Undersökande 

Inklusionskriterier: 

-Primär diagnos av AN 

- Goda engelska kunskaper 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej 

Urval: 

Avsiktligt urval.  

Studiegrupp: 

10 kvinnor, 18-42år.  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

Styrkor: 

- Tydlig problemformulering 

- Tydlig beskrivning av upplägg 

 

Svagheter:  

- Nämner ej hantering av 

författarnas förförståelse 

Kvinnorna beskrev oro gällande 

relationer och svårigheter kring 

att passa in då de kände sig 

annorlunda. De var oroliga för 

att bli dömda och undvek därför 

sociala sammanhang. De ansåg 

att sjukdomen hade en negativ 

inverkan på relationer, både att 

skapa nya men även på de 

relationer de hade sedan 
tidigare. Några positiva 

aspekter som att sjukdomen gav 

självförtroende och kunde 

användas som en ursäkt 

nämndes också.  

Vikten av att ha sociala 

relationer diskuterades där 

känslor av ensamhet och 

isolering utan sina vänner kom 

fram. Svårigheter med 

spontanitet och förändringar i 

sociala situationer diskuterades. 
Kvinnorna upplevde ett behov 

av planering och kontroll när de 

skulle umgås för att inte bli 

stressade. Ofta hade de 

gemensamma intressen med 

vänner och att de gillade sociala 

aktiviteter som inte involverade 

mycket folk runt omkring. 
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