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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Anorexia Nervosa (AN) är en ätstörning som innebär en medveten 

viktnedgång. Rädslan för att gå upp i vikt och att ständigt tänka på vad som ska ätas och/eller 

inte ska ätas speglar personernas vardag.  

SYFTE: Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med AN.  

METOD: En litteraturstudie genomfördes där 12 artiklar inkluderades i studien. 

Inklusionskriterierna för studien var personer som hade en diagnos med AN. Artiklar av 

kvantitativ design exkluderades. En innehållsanalys gjordes med hjälp av en tankekarta som 

baserades på resultatets innehåll. Det bildades slutligen fem kategorier.   

RESULTATET: Mycket energi och tid gick åt till att tänka på mat. Det framkom i resultatet 

att kontroll var en central del i livet för en person med AN. Problem med känslohantering 

samt svårigheter att behålla sociala kontakter var vanligt förekommande. I mötet med vården 

upplevde personerna att de inte blev behandlade som enskilda individer utan som sin 

sjukdom. Det rådde en ständig strävan efter att förlora i vikt.  

SLUTSATS: Personer med AN upplevde ett konstant fokus på mat vilket resulterade i 

koncentrationssvårigheter. Måltider var förknippat med något negativt och personerna hade en 

ohälsosam syn på sin kropp och på sig själva. Kontroll var en central del i livet som gav 

tillfredställelse. De hade svårigheter med att hantera känslor. I mötet med vården upplevde 

personerna att de blev behandlade som sin sjukdom. Det rådde en ständig strävan efter att bli 

en bättre människa. 

 

Nyckelord: Anorexia Nervosa, litteraturstudie, patient, person, upplevelser, ätstörning 
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1. BAKGRUND  

1.1 Anorexia Nervosa 

Anorexia Nervosa (AN) är en psykisk störning som karaktäriseras av medveten viktnedgång. 

Sjukdomen kännetecknas av rädsla för att bli överviktig eller för att öka i kroppsvikt. Till 

följd av det bestäms en låg tröskel för den högst accepterade vikten (World Health 

Organization, 2010). Personerna saknar ofta insikt om sitt sjukdomstillstånd och kan till 

exempel uttrycka önskemål om att fortsätta arbeta, trots att det föreligger medicinska risker 

(Socialstyrelsen, 2015). Undernäring förekommer i varierande svårighetsgrad och kroppsliga 

funktioner påverkas eftersom metabola och endokrina förändringar sker relaterat till det 

minskade födointaget (WHO, 2010). Kroppens organ påverkas av sjukdomen, bland annat är 

ämnesomsättningen låg och det kan kännetecknas av låg kroppstemperatur, kalla händer och 

fötter samt blåmarmorerad hud. För att kunna upprätthålla kroppstemperaturen bildas en tunn 

kroppsbehåring (lanugohår). Cirkulationen påverkas och personerna har ofta ett lågt blodtryck 

och en långsam hjärtfrekvens. Benskörhet är också vanligt förekommande vilket ökar risken 

för kotkompressioner och frakturer som kan leda till ryggsmärtor. Dessutom beskrivs en ökad 

känslighet för ljud och att menstruationen upphör som symtom relaterade till det svälttillstånd 

som sjukdomen innebär (American Psychiatric Association, 2013). Hypokalemi är en 

elektrolytrubbning som kan uppkomma och som i sin tur kan leda till hjärtrubbningar och 

plötslig hjärtdöd. Trötthet är ett annat symtom vid AN (Wentz, 2014). Ottosson och Ottosson 

(2007) menar att eftersom viktnedgången är frivillig och är förknippad med måluppfyllelse är 

det först när avmagringen har blivit extrem och kroppens depåer har tagit slut som en stor 

trötthet inträder. Det skiljer sig från ofrivillig viktnedgång då tröttheten inträder tidigare 

eftersom utebliven mat inte förknippas med att lyckas. 

 

Överdriven träning, strikta dieter och att framkalla kräkningar är vanliga strategier för att gå 

ner i vikt. Användning av läkemedel som dämpar aptit, laxeringsmedel samt urindrivande 

läkemedel är andra vanliga metoder för att förlora vikt (WHO, 2010). Diagnoskriterierna för 

AN är överdriven bantning som leder till kraftig viktminskning med en rädsla för fett samt en 

förvrängd kroppsuppfattning (American Psychiatric Association, 2013). Enligt Ottosson och 

Ottosson (2007) kan ett Body Mass Index (BMI) under 17,5 vara ett tecken på AN. 

Samsjuklighet med ångesttillstånd, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska tillstånd samt 

missbruk och depression är vanliga och bör behandlas under tiden som personen behandlas 

för sin ätstörning (Socialstyrelsen, 2015).  

1.2 Epidemiologi 

Det finns en uttalad fixering vid utseende där skönhetsidealet i dagens västerländska samhälle 

är att vara smal. Bland kvinnor i västvärlden är det en norm att inte vara nöjd med sin kropp. 

Sjukdomen förekommer i större utsträckning i länder där det västerländska skönhetsidealet 

lyfts fram och i de länder som genomgår en socioekonomisk utveckling. I länder där det 

västerländska skönhetsidealet inte dominerar är prevalensen och incidensen lägre där det 

istället är ett fylligare skönhetsideal som råder (Wentz, 2014). Under de senaste 50 åren har 

det skett en ökning av ätstörningar i världen (WHO, 2004). 

 

AN är vanligast bland unga kvinnor. Barn som närmar sig tonåren samt kvinnor som närmar 

sig klimakteriet ingår också i riskgruppen (WHO, 2010). Förekomsten bland män och pojkar 

är 3-4 gånger lägre än förekomsten hos kvinnor (Ottosson & Ottosson, 2007). Vanligtvis 

debuterar sjukdomen mellan åldrarna 14-18 år. Prevalensen bland den kvinnliga befolkningen 

är 0,5-1 %, dessutom har ytterligare 5-13 % symtom som visar på ätstörningar. Bland unga 

flickor använder 5-15 % ohälsosamma bantningsmetoder som till exempel självframkallade 
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kräkningar och användning av laxeringsmedel. I huvudsak är siffrorna baserade på studier 

gjorda i utvecklade länder (Socialstyrelsen, 2015). Även självskadebeteenden förekommer 

och prevalensen är mellan 25 % till 55 % hos personer med ätstörningar (Claes, Klonsky, 

Muehlenkamp, Kuppens & Vandereycken, 2010). Risken för en för tidig död är stor, 

framförallt i början av sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2015). Av 1000 insjuknande 

avlider 5,1 personer och av dem har en femtedel begått självmord (Arcelus, Mitchell, Wales 

& Nielsen, 2011). Efter fetma och astma är sjukdomen det tredje vanligaste kroniska 

tillståndet bland tonårsflickor i USA, cirka 25-33 % som har AN utvecklar en kronisk AN 

(WHO, 2004). Efter tillfrisknandet förekommer återfall, de flesta tillfrisknar helt eller har 

lättare symtom kvar som till exempel speciella matvanor eller rädslan för att gå upp i vikt 

(Ottosson & Ottosson, 2007). 

1.3 Orsak 

Utvecklingen av AN i dagens samhälle kan bero på olika orsaker, bland annat psykologiska, 

sociokulturella och biologiska faktorer. Under puberteten ökar risken på grund av utsöndring 

av könshormoner, då även kroppssammansättningen ändras. Unga kvinnor får omvärdera sin 

självbild och sin kroppsuppfattning då puberteten innebär att de kvinnliga formerna, såsom 

bröst, rumpa, lår och mage förändras. Av de som utvecklar AN har majoriteten haft ett högre 

BMI än normalbefolkningen innan insjuknandet (Wentz, 2014). Personer med AN överdriver 

sin kroppsform och sin storlek genom att se sig själva som större än vad verkligheten visar 

(Ottosson & Ottosson, 2007). 

 

Generiska riskfaktorer som uppmärksammats vid AN är en otrygg uppväxt med fysiska och 

sexuella övergrepp (WHO, 2004). En negativ självbild från barndomen och personlighetsdrag 

som perfektionism är vanligt förekommande (Wentz, 2014). Dessutom har personer med 

aktiviteter som kräver hård träning och strikta restriktioner en ökad risk för AN (Ottosson & 

Ottosson, 2007). 

1.4 Behandling 

1.4.1 Nutritionsbehandling 

En snabb insättning av behandling samt en tidig upptäckt av sjukdomen är viktigt för att AN 

inte ska utvecklas och riskera att bli kronisk. Medicinska kontroller av det fysiska 

hälsotillståndet är en central del i behandlingen eftersom personen snabbt kan försämras. Den 

mest effektiva behandlingen är en kombination av psykoterapeutiska insatser samt 

nutritionsbehandling vilket kan ske i olika utsträckning beroende på om det sker i slutenvård 

eller i öppenvård. Det finns ingen farmakologisk behandling (Socialstyrelsen, 2015). Fokus i 

nutritionsbehandlingen ligger på att normalisera vikten där rekommendationen är att gå upp ½ 

till 1 kg i veckan, eftersom en för snabb viktuppgång kan leda till att bulimiska symtom 

utvecklas. En annan del i behandlingen är att få kunskap om sjukdomen såsom de fysiska och 

de psykologiska effekter som tillståndet kan ge genom information till den sjuka personen 

samt till anhöriga. (Wentz, 2014). Symtom kan behandlas med läkemedel som exempelvis 

östrogen mot benskörhet och utebliven menstruation. Psykofarmaka kan ges vid 

samsjuklighet med depression eller tvångssyndrom (Ottosson & Ottosson, 2007).  

 

Något som kan vara problematiskt i mötet med personer med AN är att de kan använda sig av 

matvägran för att manipulera sin omgivning. Det kan vara svårt att nå fram till personerna 

genom att poängtera vikten av att äta mer eftersom det kan utlösa reaktioner som leder till 

matvägran. Inom vården försöker därför vårdpersonalen att inrikta sig på personens 

livssituation istället för att fastna i frågor kring vikt och dieter. Det fokuseras på självkänsla 

och självständighet och personen uppmuntras till att uttrycka sin vilja samt sina känslor och 
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tankar med ord istället för med sitt beteende (Ottosson & Ottosson, 2007). Självkänsla är 

starkt associerad med vikt och kroppsform, därför är det viktigt för personalen att arbeta med 

personens identitet då den för personen är starkt förknippad med sjukdomen (Wentz, 2014).  

1.4.2 Tvångsvård 

AN kan ibland kräva omedelbara åtgärder eftersom livet kan vara hotat. Viktkorrigerande 

åtgärder, som till exempel sondmatning, kan vara en livsavgörande åtgärd som ofta sker under 

tvång för att rädda personens liv. För att förhindra återfall följs de vidtagna åtgärderna upp 

med psykoterapi, antingen individbaserat eller familjefokuserat. Vid svåra fall kan personerna 

få hjälp genom ett behandlingsprogram via slutenvård. Sjuksköterskans ansvar inom 

slutenvården är främst att se till att personen får i sig mat och inte framkallar kräkningar i 

samband med måltid samt att övervaka så att överdriven fysisk motion inte förekommer. 

Förutom att övervaka ska sjuksköterskan samtidigt motivera personen att ta större ansvar för 

sitt tillfrisknande (Wentz, 2014). Det förekommer en del behandlingsprogram inom 

slutenvården som vanligtvis innefattar en noggrann och strukturerad behandling i en 

hemtrevlig miljö där det finns tillgång till läkare och sjuksköterskor dygnet runt. 

Behandlingen är en tvångsåtgärd där personer med svårare grad av AN behandlas. I följande 

behandlingsprogram spelar sjuksköterskan en viktig roll då de ger 24-timmars stöd, vård, 

vägledning och uppmuntran genom att skapa en förtroendefull och terapeutisk relation med 

personerna som vårdas (Vandereycken, 2011). Relationen mellan sjuksköterska och den sjuka 

personen anses vara avgörande för en framgångsrik och lyckad behandling på vägen till att bli 

frisk från sjukdomen (Murray, Crawford, McKenzie & Murray, 2011).  

 

Endast om personen lider av en allvarlig psykisk störning, samt på grund av sitt psykiska 

tillstånd får tvångsvård ges. Det finns dock flera kriterier som måste uppnås enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT): Personen ska ha ett behov av psykiatrisk heldygnsvård som 

endast kan tillgodoses på en sjukvårdsinrättning som är kvalificerad för psykiatrisk vård. 

Vidare ska personen motsätta sig vården som erbjuds. Tvångsvård får inte ges om personens 

psykiska störning enbart utgör en utvecklingsstörning. Till sist ska det beaktas om personen är 

farlig för andra personer eller sig själv till följd av sin psykiska störning (Lag om psykiatrisk 

tvångsvård [LPT], SFS 1991:1128, 3 §).  

1.5 Vårdvetenskapligt begrepp - Kroppen 

Mellan 1600-talet och 1800-talet sågs kroppen som materiell, en kropp som gick att laga om 

något skulle gå sönder. Sjukvården idag är präglad av det medicinska synsättet som rådde 

under den tiden. Utvecklingen inom biomedicinsk teknik stimulerades och synen på en kropp 

utan själ gjorde att samhället sökte mer kunskap om kroppen och dess anatomi och fysiologi 

(Lindwall, 2012).  På 1900-talet kom begreppet “den levda kroppen”. Det begreppet innefattar 

kropp och själ som en enhet där människan är sin kropp samt sig själv. Kroppen är personlig 

och den är närvarande i alla sammanhang, det går därför inte att fly från sin kropp. Kroppen 

blir förmedlare av vår identitet och integritet eftersom det är genom den som vi förhåller oss 

till världen (Merleau-Ponty, 1997).  

 

Det samhälle vi lever i och dess ideal färgar sättet på hur människan ser på sin kropp och på 

sig själv. Idealet är en frisk kropp som är vacker och ungdomlig. Ett sätt att uttrycka 

självständighet är att ha en välfungerade och stark kropp. Det finns förväntningar på 

människan att ha kontroll över sin kropp. En kropp som har brister eller som är sjuk sänder ut 

tecken på svaghet och den sjuka kroppen kan bli något hotfullt för människan. Den bild av 

kroppen som personen hade före insjuknandet överensstämmer inte med den bild som 

personen ser i spegeln efter det att sjukdomen tagit över. En sjuksköterska som vårdar 

behöver ta hänsyn till både kropp och själ (Lindwall, 2012). 



   4 

 

1.6 Problemformulering 

För att kunna hjälpa personer med AN är det viktigt att förstå hur de själva upplever sin 

sjukdom. Om sjuksköterskan får kunskap och en ökad förståelse för hur personer med AN 

upplever sin sjukdom samt hur de ser på sig själva kan det förhoppningsvis underlätta den 

terapeutiska relationen, både i och utanför sjukhusmiljön. Genom att uppmärksamma tidiga 

tecken på utveckling av sjukdomen kan tidsintervallet mellan insjuknande och behandling 

minska och därmed minskar även risken för utveckling av AN. Studien kan förhoppningsvis 

ge en ökad förståelse för hur personer med AN ser på sig själva och sin sjukdom.  

2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med Anorexia Nervosa.  

3. METOD 

En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes. Utifrån syftet identifierades de 

meningsbärande engelska orden “patients”, “experience” och “Anorexia Nervosa”. De söktes 

som ämnesord i respektive databas. De meningsbärande orden delades upp i sökblock, ett 

block för respektive ord med tillhörande synonymer (block 1: “patient”, block 2: 

“experience”, block 3: “Anorexia Nervosa”). Vid sökningen efter vetenskapliga artiklar som 

svarade till studiens syfte användes databaserna Medline, CINAHL och PsycINFO. De 

engelska synonymerna till det meningsbärande ordet “patients”, som användes i samtliga 

databaser, var “persons”, “inpatients” och “outpatients”. “Psyciatric units” användes också 

som synonym i PsycINFO. Synonymerna till det meningsbärande ordet “experience” som 

användes i Medline och CINAHL var “life change events”. I CINAHL och PsycINFO 

användes synonymen “life experience”. Synonymen som användes i respektive databas till 

“Anorexia Nervosa” var “Anorexia”, i tillägg söktes också “feeding and eating disorder” i 

Medline. De övergripande begränsningarna i samtliga databaser var att artiklarna skulle vara 

publicerande på engelska, vara utgivna mellan år 2005-2015 samt att de skulle vara 

vetenskapligt granskade.  

 

I Medline kombinerades de tre meningsbärande orden tillsammans med respektive synonymer 

enligt boolesk sökstrategi med OR. Eftersom det meningsbärande ordet “experience” inte 

fanns med som ämnesord gjordes sökningen i fritext med trunkering. Det upptäcktes att 

många av artiklarna innehöll information om samtliga ätstörningar och inte enbart Anorexia 

Nervosa. Med den utgångspunkten valdes “feeding and eating disorder” bort som sökord. En 

ny sökkombination gjordes där “feeding and eating disorder” uteslöts och slutligen 

kombinerades de tre blocken ihop enligt boolesk sökstrategi med AND. Sökningen i Medline 

gav totalt 20 artiklar (Bilaga 1). 

 

I CINAHL gjordes sökningen på ett liknande sätt. De meningsbärande orden och 

synonymerna i respektive block kombinerades med OR enligt boolesk sökstrategi. Det 

meningsbärande ordet “experience” fanns inte med som ämnesord, därför gjordes sökningen i 

fritext med trunkering. Sökningen i CINAHL resulterade i totalt 73 artiklar efter att de tre 

blocken kombinerades med AND enligt boolesk sökstrategi (Bilaga 2). 

 

I PsycINFO gjordes en sökning enligt boolesk sökstrategi. Även här delades de tre 

meningsbärande orden med respektive synonymer upp i tre block. Orden söktes först var och 

en för sig för att sedan kombineras med OR. Efter att de tre blocken kombinerats med AND 

gav sökningen 152 vetenskapliga artiklar (Bilaga 3). 
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3.1 Urval 

Inklusionkriterier för studien var personer med diagnosen AN och att personernas upplevelser 

av att leva med sjukdomen var beskriven. Artiklar som var av kvantitativ design exkluderades 

eftersom det var personernas egna upplevelser som var fokus för studien. Författarna 

bedömde de kvalitativa artiklarna som mer beskrivande vilket ansågs svara bättre på syftet. 

Andra artiklar som exkluderades var reviewartiklar och pilotstudier. Efter sökningarna i de tre 

databaserna bearbetades artiklarna på följande sätt: I första urvalet lästes artiklarnas titlar 

varav 52 artiklar valdes ut där titeln bedömdes och ansågs relevant för syftet. I andra urvalet 

lästes artiklarnas abstract där 21 artiklar bedömdes relevanta för att läsas i sin helhet. I urval 3 

valdes 18 artiklar ut, tre av de 18 artiklarna var dubbletter och därmed kom granskningen att 

inkludera 15 artiklar.  

3.2 Värdering  

De 15 artiklarna granskades och bearbetades enligt granskningsmallen för kvalitativa studier i 

Forsberg och Wengström (2013). Granskningsmallen bestod av frågor och det noterades av 

författarna om frågorna besvarades helt, delvis eller inte alls. Frågorna poängsattes av 

författarna där maxpoäng var 23. Ju högre poäng desto högre trovärdighet. Under opponering 

bedömde författarnas studiekamrater och seminarieledare resultatet för att kontrollera om 

beskrivningarna var rimliga vilket stärker studiens trovärdighet ytterligare enligt Kjellström 

(2012). De artiklar som fick mellan 0-7 poäng bedömdes ha en låg vetenskaplig kvalité, de 

artiklar som fick 8-15 poäng bedömdes ha medelhög kvalité och de artiklarna med poäng 

mellan 16-23 bedömdes hålla en hög vetenskaplig kvalité. Andra kriterier som ansågs viktiga 

vid kvalitativ analysmetod och som författarna har granskat är överförbarhet samt om 

artiklarna var etiskt granskade. Samtliga artiklar granskades av båda författarna var för sig för 

att sedan diskuteras och bedömas tillsammans. Enligt Kjellström (2012) stärker det 

reliabiliteten om författarna utför granskningen tillsammans. Slutligen valdes 12 artiklar ut 

som kom att ingå i studien där samtliga var av hög kvalité. Tre artiklar valdes bort på grund 

av otillräcklig vetenskaplig kvalité.  

3.3 Analys 

Analysen har skett inspirerat av Danielsson (2012) och Forsberg och Wengström (2013). 

Texten har bearbetats i flera steg för att bilda kategorier och subkategorier. Författarna läste 

texten i sin helhet för att få en uppfattning om dess innehåll, därefter användes en 

överstrykningspenna för att markera det resultat som svarade till studiens syfte. Författarna 

identifierade likheter och skillnader i resultatet. Efter att meningsenheter (det resultat som 

svarade till studien syfte) valts ut från samtliga artiklar upprättades ett dokument i tabellform 

där meningsenheterna kondenserades och kodades (se Tabell 1). Med dokumentet som 

utgångspunkt gjordes en tankekarta över möjliga kategorier och subkategorier baserat på vad 

som framkom i artiklarnas resultat. Författarna diskuterade sedan kategoriernas och 

subkategoriernas relevans tillsammans för att slutligen komma fram till fem kategorier (se 

Tabell 1).  
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Tabell 1: Exempel på resultatbearbetning  

Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Kategori 

Konstant längtan 

efter mat 

Mat Ett konstant fokus på 

mat 

Deltagarna kände att 

de kunde kontrollera 

mat även när de 

kände sig oförmögna 

till att kontrollera 

någonting annat 

Mat 

Kontroll  

Ett konstant fokus på 

mat 

 

3.4 Forskningsetik 

Enligt Kjellström (2012) finns det etiska överväganden att ta hänsyn till, såväl från val av 

ämne som till rapportering och diskussion. Följande har beaktats i urvalet av de artiklar som 

slutligen inkluderades i studien. Artiklarna skulle vara etiskt granskade och studierna skulle 

vara präglade av ett etiskt förhållningssätt. Studien skulle hålla en god vetenskaplig kvalité 

och ha en väsentlig forskningsfråga där författarna redovisar allt resultat som har svarat till 

studiens syfte.  

4. RESULTAT  

Resultatet utgår från 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Efter bearbetning av 

resultatet bildades fem kategorier.  

4.1 Resultatöversikt 

Kategorier 

Ett konstant fokus på mat 

En emotionell kamp 

En ständig strävan 

Social utsatthet 

Att inte bli behandlad som en enskild individ 

 

4.2 Ett konstant fokus på mat 

Flera studier har visat att mycket fokus och energi går till att tänka på mat och längta efter 

mat, vilket ledde till koncentrationssvårigheter (De Ruysscher, Annicq, Vandevelde & Claes, 

2015; Dignon, Beardsmore, Spain & Kuan, 2006; Malson et al., 2011; Skårderud, 2007). Den 

konstanta fokuseringen berodde på att någonting saknades i livet (Dignon et al., 2006; Malson 

et al., 2011). Det fanns en konstant oro för att bli tjock och att vistas i matvarubutiker 

resulterade i skräck (Malson et al., 2011). Personerna satte upp regler över hur mycket mat 

och dryck som dagligen fick intas vilket slutligen utvecklades till en besatthet. Listan på 

förbjuden mat blev större samtidigt som listan på tillåten mat blev mindre ju längre och 

djupare in i sjukdomen personerna kom. Det fanns en besatthet av att räkna kalorier och att 

veta exakt hur många gram fett det var i alla livsmedel (Dignon et al., 2006).  

 

Flera av de intervjuade uppgav att maten var det som de alltid hade möjlighet att kontrollera 

(De Ruysscher et al., 2015; Dignon et al., 2006; Malson et al., 2011; Skårderud, 2007). Efter 

ett tag kunde kontrollen utökas till andra delar av livet såsom manisk städning med 

städritualer (Dignon et al., 2006).  Sjukdomen hade total kontroll över personernas tankar och 
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beteenden, det var därför omöjligt att fatta egna beslut (De Ruysscher et al., 2015). 

Personerna beskrev att de tillsammans med sin sjukdom upplevde en hög grad av kontroll 

vilket gjorde dem nästintill osårbara (Skårderud, 2007). Viktuppgång beskrevs som 

kontrollförlust vilket deltagarna upplevde som en farlig situation eftersom kontroll över maten 

och kroppen var en trygghet. Kontroll handlade om känslan av att vara bra på någonting och 

att tappa kontroll var något som upplevdes obehagligt (Dignon et al., 2006).  

 

Det framkom att diet, överdriven träning och kroppsfixering var normen för personer med AN 

(Granek, 2007). Måltiden beskrevs som en strid som kunde vinnas genom att äta kalorisnålt 

eller att inte äta alls. Intag av för mycket mat eller kalorier var en rädsla som var förknippad 

med ångest (Dignon et al., 2006).  Det var utmanande att utesluta måltider och det var 

självförstärkande att få bevisa för sig själv att det gick att nå uppsatta mål. När det dagliga 

kaloriintaget misslyckades straffade deltagarna sig själva genom exempelvis simning eller 

promenader för att bränna de extra kalorierna (Dignon et al., 2006). Det framkom att hunger 

användes som en drog och deltagarna beskrev sig själva som drogberoende (Skårderud, 2007). 

Att låta sig själv gå hungrig var ett sätt att straffa sig vilket beskrevs som en njutning 

(Nilsson, Abrahamsson, Torbiornsson & Hägglöf, 2007). När personerna var riktigt magra 

förlorade de sin styrka och allt var en plåga. Det fanns ingen energi att bekämpa det som 

gjorde ont, till och med att gå var smärtsamt (De Ruysscher et al., 2015). Det berättas att 

sjukdomen tog mycket energi vilket ledde till ökad trötthet och irritation. Deltagarna var 

överens om att det var en oönskad och ofta obehaglig upplevelse att leva med AN (Malson et 

al., 2011). 

4.3 En emotionell kamp  

Det framkom i många studier att problem med att hantera känslor var vanligt. Deltagare 

beskrev att kontroll samt frånvaron av kontroll väckte starka känslor som var svåra att hantera 

(De Ruysscher et al., 2015; Dignon et al., 2006; Fox & Diab, 2013; Kyriacou et al., 2009; 

Malson et al., 2011; Nilsson et al., 2007; Pemberton & Fox, 2013; Ramjan & Gill, 2012; Ross 

& Green, 2011; Skårderud, 2007). Personerna beskrev svårigheter med att sätta ord på sina 

känslor. De var överens om att de hade svårt med känsloyttringar samt svårigheter med att 

känna igen känslor, de diskuterade även att de tenderade att begränsa sina känslouttryck 

(Pemberton & Fox, 2013). Känslor beskrevs som smärtsamma och obekväma vilket ledde till 

försök till att undvika eller skjuta känslorna ifrån sig. Deltagare beskrev att när de försökte 

undvika sina känslor ledde det till känslomässig likgiltighet (Kyriacou et al., 2009). De 

beskrev att det var bättre att vara mager eftersom de inte tog upp mer plats än vad de 

förtjänade (Skårderud, 2007). Sjukdomen fyllde upp ett tomrum i magen vilket därigenom 

minskade platsen för mat. Det gjorde att personerna gick ännu djupare in i sig själva och i 

sjukdomen där de kände sig trygga (Fox & Diab, 2013). 

 

Sjukdomen karaktäriserades av olycklighetskänslor, förlust, kontroll och besatthet samt 

känslor av upprymdhet (Dignon et al., 2006). Personerna beskrev sina känslor som en enda 

röra där desperation, depression och ledsamhet uttrycktes (Skårderud, 2007). Dålig 

självkänsla och dåligt självförtroende ledde till självskadebeteende där det var tillfredställande 

att skada sig (Nilsson et al., 2007). Känslor inklusive osäkerhet var något som involverades i 

livet och att följa dieter var en undermedveten handling till följd av förvirring, 

olycklighetskänslor och smärta. Det enda som var betydelsefullt var att nå målet, att bli 

magrare (Dignon et al., 2006). Flera deltagare beskrev hur de såg på sig själva som två olika 

personer, en med AN och en som var AN (Malson et al., 2011; Ross & Green, 2011). 

Personer som lever med kronisk AN beskrev det som en kamp mellan två viljor då sjukdomen 

blev en del av identiteten. De kunde inte förstå varför de skulle vilja bli av med något som var 
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en del av dem själva. Samtidigt förde sjukdomen tillbaka dem till sjukhuset och långsamt 

förstörde livet, vilket ledde till förvirring och upprörda känslor (Fox & Diab, 2013).  

4.4 En ständig strävan  

För att känna sig älskad, värdefull och för att vara en bra människa var det för kvinnorna 

viktigt att vara smala (Granek, 2007). Deltagarna upplevde en upprymdhet som förde dem 

vidare in i en farlig cykel av restriktioner som ledde till lyckorus som ledde till hårdare 

restriktioner där målvikten hela tiden ändrades och blev lägre. Flera av deltagarna berättar om 

tillfredställelsen de upplevde av att gå ner i vikt. Personerna berättade att oavsett hur tunna de 

var så fanns det hela tiden en önskan om att gå ner ännu mer i vikt, ju mer de förlorade i vikt 

desto mer ville de förlora (Nilsson et al., 2007; Dignon et al., 2006). Deltagarna blev väldigt 

stolta när de förlorade vikt eftersom de hade uppnått sitt mål. De kände sig framgångsrika då 

de var bra på vad de gjorde, vilket även motiverade dem till att fortsätta sin viktminskning och 

en platt mage gav lyckorus. (Dignon et al., 2006; Granek, 2007). Deltagare berättade att de 

höll sig borta från affärer eftersom de ville undvika skyltfönster och därmed sin egen 

spegelbild. Trots undervikt upplevde personerna sig själva som stora och tjocka. Känslan av 

att vara tjock och äcklig ledde till att all fysisk närkontakt uteslöts då personerna kände sig 

motbjudande, vilket påverkade samlivet (Skårderud, 2007). 

 

Deltagare berättar om engagemanget som AN väcker, de gick in 100 % i vad de gjorde och de 

gav inte upp. De ville bevisa att de kunde vara framgångsrika vilket kunde leda till en 

besatthet som gick ut över det dagliga livet. De beskrev att de aldrig kände sig helt nöjda, att 

de alltid kunde göra mer och på så sätt bli en bättre människa (Granek, 2007). Deltagare 

berättar att de var medvetna om sin sjukdom och det faktum att den hade förstört livet, 

samtidigt uttryckte deltagarna en stolthet över att de hade lyckats gå sin egen väg (Skårderud, 

2007). 

4.5 Social utsatthet 

Personer beskrev hur de påverkades av omgivningen och den sociala kontexten. Viktnedgång 

lyftes fram som positiv genom kommentarer och komplimanger vilket motiverade till att 

fortsätta gå ner i vikt (Granek, 2007; Malson et al., 2011). Deltagarna berättade att de hade en 

dålig självmedvetenhet och en överkänslighet kring andra människors känslor vilket ledde till 

att de för stunden anpassade sig till kraven och förväntningarna för att kunna passa in i sociala 

sammanhang (Kyriacou et al., 2009). Svårigheter med relationer till andra människor var 

något som framkom i flera studier och det beskrevs att självförtroendet och förmågan till att 

skaffa och/eller kunna behålla vänner i livet saknades (De Ruysscher et al., 2015; Fox & 

Diab, 2013; Kyriacou et al., 2009). Deltagarna hade svårt att anförtro sig till andra människor 

vilket hade sin grund i att de själva inte trodde att andra ville anförtro sig till dem. Till följd av 

det isolerade sig personerna från sociala sammanhang eftersom sjukdomen tog mycket energi 

och livet kretsade kring sjukdomen. Det gjorde att det inte fanns tid eller ork för att umgås 

med vänner. Personerna berättade att de undvek all typ av socialt umgänge och med tiden 

blev det sociala livet skadat. De förklarade att de inte hade haft vänner på flera år (Kyriacou et 

al., 2009). I studierna beskrevs även en isolering från sociala sammanhang på grund av en 

rädsla inför matsituationer med andra människor (De Ruysscher et al., 2015; Kyriacou, Easter 

& Tchanturia, 2009; Offord, Turner & Cooper, 2006). Rädslan tog över vilket ledde till att 

personerna stannade hemma och undvek därmed oro samtidigt som det kände sig tryggare i 

hemmet (De Ruysscher et al., 2015).  

4.6 Att inte bli behandlad som en enskild individ 

Flera studier visade att bemötandet inom sjukvården påverkade upplevelsen av vården. Många 

gånger kände personerna att de blev behandlade som en ”gående och talande” sjukdom och 
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inte som enskilda individer. Deltagarna beskrev att de blev behandlade på samma sätt 

eftersom de hade samma diagnos. Personerna kände sig emellanåt bestraffade för de andra 

personernas beteenden. Livets utveckling avstannade tillfälligt när ungdomarna blev 

förflyttade från världen utanför och in på en låst avdelning. Det påverkade självförtroendet 

och det emotionella välmåendet, deltagarna kände att de inte hörde hemma någonstans under 

behandlingstiden (Offord et al., 2006; Pemberton & Fox, 2013). Personerna berättade att de 

inte hade så mycket privatliv och att vårdarna alltid ville veta var de befann sig, vad de gjorde 

och varför. Känslan av att vara fångad i en sjukhusmiljö samtidigt som sjukdomen höll 

personen fången ledde slutligen till desperation (Ross & Green, 2011). 

 

Deltagarna berättade att sjukhusvistelsen blev en utmaning då det var svårt att släppa 

kontrollen till sjukvårdspersonalen eftersom de hade gjort något med sin kropp som ingen 

annan klarade av. Personerna förknippade förlusten av kontroll med viktuppgång vilket 

försvårade situationen eftersom de inte ville öka i vikt. Behovet av att någon annan tog över 

kontrollen beskrevs som en förutsättning för tillfrisknande då de själva inte var kapabla till att 

vara och/eller resonera realistiskt. Dock beskrevs den generella upplevelsen av att bli 

tvångsmatad som en lättnad då professionella tog över kontrollen och personen själv inte 

längre var ansvarig för sitt matintag. Motsatsen beskrevs också där tvångsmatningsprocessen 

sågs som något extremt svårt och vid vissa tillfällen även traumatiskt (Dignon et al., 2006; 

Fox & Diab, 2013). De förlorade inte enbart kontroll över matsituationer utan även över andra 

icke-matrelaterade områden i livet som ledde till känslor av maktlöshet och otillräcklighet 

(Offord et al., 2006; Ross & Green, 2011).  

4.7 Sammanfattning av resultat 

Normen inom sjukdomen var dieter, överdriven träning och kroppsfixering. Det krävdes 

mycket fokus och energi till att kontrollera mat och vikt vilket resulterade i 

koncentrationssvårigheter. Mat gav kontroll och trygghet, förlusten av kontroll upplevdes 

obehaglig. Intag av mat var förknippat med ångest och uteblivna måltider var en 

tillfredställelse. Misslyckande med det dagliga kaloriintaget bestraffades genom överdriven 

fysisk aktivitet. Sjukdomen blev en del av identiteten och tog över det dagliga livet, det enda 

som var betydelsefullt var att gå ner i vikt. Det ledde till en emotionell kamp mellan två viljor 

eftersom personerna ville bli friska men samtidigt inte förlora en del av sig själva. Det rådde 

en ständig strävan efter att bli en bättre människa. Svårigheter med relationer var också 

vanligt förekommande och ledde till social utsatthet till följd av brist på energi. I mötet med 

sjukvården upplevde personerna att de inte blev behandlade som enskilda individer utan som 

sin sjukdom.  

5. DISKUSSION  

5.1 Metoddiskussion  

Eftersom det valdes att göra en litteraturstudie som handlade om upplevelser av AN 

begränsades inte sökningarna till omvårdnadsdatabaserna CINAHL och Medline utan även 

PsycINFO inkluderades där mycket forskning kring AN finns. Genom att söka i flera 

databaser ökar möjligheten till att stärka studiens kvalité samt studiens trovärdighet, det ökar 

också möjligheten till att hitta relevanta artiklar för studien (Danielsson, 2012). Synonymerna 

out- och inpatient valdes i tillägg till patient och person eftersom författarna sökte artiklar som 

innehöll personers upplevelser från slutenvård, öppenvård samt upplevelser från det 

vardagliga livet. Studiens syfte var att beskriva upplevelser av att leva med AN oavsett var 

personerna befann sig.  
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Författarnas tidigare kunskaper och förförståelse kan ha påverkat dataanalysen och resultatet 

till viss del. Dock har det inte under sin sjuksköterskeutbildning mött personer med AN. 

Innebörden av resultatet har diskuterats mellan författarna för att få en så samstämmig syn på 

analysen och resultatet som möjligt. 

 

De inkluderade 12 artiklarna höll en hög vetenskaplig kvalité enligt granskningsmallen. 

Författarna valde att utesluta artiklar av kvantitativ design eftersom enkäter bedömdes 

begränsa resultatets innehåll. Genom att välja studier med samma design kan trovärdigheten 

för studien öka (Danielsson, 2012). I studien av Ramjan och Gill (2012) inkluderades både 

sjuksköterskor och patienters upplevelser av ett behandlingsprogram inom slutenvården. I 

studien av Kyriacou et al. (2009) jämfördes patienters, föräldrars och vårdares perspektiv av 

sjukdomen där känslor var i fokus. Vid bearbetning av de två studierna ovan togs endast 

resultat ut från de sjuka personernas perspektiv och personalens och föräldrarnas upplevelser 

uteslöts då det inte var svarade mot studiens syfte. 

 

Majoriteten av artiklarna som inkluderades i studien var utförda i England, även artiklar från 

USA, Canada, Sverige, Belgien och Norge förekom. Eftersom studien syfte handlar om 

personers upplevelser av sjukdomen kan studier från olika länder användas och därmed kan 

resultatet ses ur ett globalt perspektiv. Dock kan personens upplevelse påverkas av landets 

kulturella kontext där kroppsideal och den allmänna synen på sjukdomen kan variera, 

personernas egna upplevelser kan också påverkas av landet de lever i.  

5.2 Resultatdiskussion 

Det har varit svårt att hitta studier där män var inkluderade relaterat till att AN främst drabbar 

kvinnor (Ottosson & Ottoson, 2007). Resultatet kan trots den ojämna fördelningen i studien 

överföras på andra som har sjukdomen eftersom fördelningen mellan könen ser olika ut och 

det är fler unga kvinnor som insjuknar. 

 

Det västerländska samhället har en norm där kroppsligt missnöje ingår (Wentz, 2014). 

Författarna anser att den kulturella kontexten är avgörande för hur personer med AN ser på 

sin kropp och samhällsidealet påverkar individerna eftersom det är mer accepterat och till och 

med anses vackert att vara mager snarare än att vara normalviktig i det västerländska 

samhället.  Det är allmänt accepterat att klaga över sin kropp samt att följa diverse dieter. Den 

smala kroppen är en norm i samhället och det kan leda till ogynnsamma förhållanden där 

personerna hamnar i en ond cirkel och sjukdomen blir en del av identiteten. Ottosson och 

Ottosson (2007) styrker det då de menar att personer med AN överdriver sin kroppsform och 

sin storlek genom att se sig själva som större än vad verkligheten visar. Enligt Lindwall 

(2012) är det genom kroppen som människan förhåller sig till världen och kroppen blir 

därmed en del av människans identitet.  

 

Genom att utesluta måltider går personer med AN emot människans naturliga instinkt, vilket 

ökar författarnas förståelse för vilken svår psykisk sjukdom AN är och att sjukdomen tar 

mycket energi. Författarna menar att den ohälsosamma synen på kroppen och på sig själva 

som personerna har gör att måltider blir förknippat med något negativt och upplevs som ett 

hot till viktuppgång och utebliven viktförlust som i sin tur leder till ångest. Enligt Wentz 

(2014) kan ångest vara ett problem i samband med måltid, både före, under och efter. Egna 

reflektioner är att det undvikande sociala beteendet som framkom i resultatet bottnar i en 

rädsla för att sticka ut och/eller bli uppmärksammad och utfrågad av vänner och familj. 

Verschueren et al. (2015) bekräftar att matsituationer med vänner och familj kan vara 

påfrestande. Fler studier bekräftar att personerna upplever svårigheter med sociala kontakter 
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(De Ruysscher et al., 2015; Dignon et al., 2006; Kyriacou et al., 2009; Malson et al., 2011; 

Nilsson et al., 2007; Offord et al., 2006; Pemberton & Fox, 2013; Skårderud, 2007). 

 

Författarna anser att fysisk aktivitet blir en form av självskadebeteende vid misslyckanden. 

Personerna använder fysisk aktivitet som ett straff vid intag av för mycket kalorier (Dignon et 

al., 2006; Verschueren et al., 2015). Överdriven motion blir en del i vardagen och när 

personerna blir riktigt magra förloras styrka och energi och kroppens depåer tar slut. Kroppen 

påverkas fysiskt och psykiskt av att inte få tillräckligt med energi och det leder till en ökad 

trötthet och irritation (Granek, 2007; De Ruysscher et al., 2015; Malson et al., 2011). 

Författarna menar att det är när kroppens depåer har tagit slut som fysiska och psykiska 

symtom syns tydligare. Sjuksköterskans kunskap om tecken och symtom på till exempel 

frivillig viktnedgång blir här avgörande för om AN ska uppmärksammas och synliggöras i tid 

och därmed möjliggöra för vården att vidta åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Ottosson 

och Ottosson (2007) menar att det är en skillnad mellan frivillig och ofrivillig viktnedgång. 

Vid en frivillig viktnedgång inträder trötthet i ett senare skede än vid en ofrivillig eftersom att 

utebliven mat inte förknippas med att lyckas.  

 

Författarna anser att kontroll visar på självdisciplin och självbehärskning. Det är ett intressant 

faktum att personerna har utvecklat en nästintill besatthet gällande kontroll av mat och 

kalorier. Ett kontrollbehov kan ha utvecklats relaterat till det faktum att mat och matintag är 

något personen själv alltid har möjlighet att kontrollera och som ingen annan kan styra eller 

påverka. Litteraturstudien visar att kontroll är en central del inom AN (De Ruysscher et al., 

2015; Dignon et al., 2006; Malson et al., 2011; Offord et al., 2006; Skårderud, 2007). Fysisk 

aktivitet och utebliven mat gav personerna kontroll och författarna anser att det ökade 

självförtroendet då det lyckades nå sina mål. Varje gång ett uppsatt mål nåddes fick dem en 

tillfredställelse och ett lyckorus som gjorde det svårt att nöja sig. För att kunna uppnå 

tillfredställelse krävdes det att nya mål sattes vilka automatiskt blev svårare att uppnå då det 

krävdes hårdare restriktioner kring mat och fysisk aktivitet. Det ledde till att personerna för 

varje uppnått mål fördes djupare in i sjukdomen. Dignon et al. (2006) och Nilsson et al. 

(2007) stärker författarnas resonemang genom att beskriva att kontroll skapades genom fysisk 

aktivitet samt ett mindre intag av kalorier. Enligt Wentz (2014) kan det vara svårt för 

personerna att sluta gå ner i vikt när målvikten är nådd eftersom den förknippas med 

framgång och därför fortsätter de att sätta nya målvikter. I resultatet framkommer det att 

sjukdomen med tiden skapade en ny identitet och där all fokus låg på sjukdomen. Författarna 

har kommit fram till att när den nya identiteten skapades hos personerna blev det tryggare och 

enklare att stanna kvar i sin sjukdom och i sig själv än att försöka bli frisk. Författarna anser 

att AN är en svår kamp och den förändrade identiteten står mitt emellan tillfrisknandet eller 

utvecklingen av en kronisk AN. Fox och Diab (2013) bekräftar att viljan att bli frisk från AN 

krockade med känslan av att förlora sin identitet och sig själv vilket gjorde processen lång och 

svår (ibid.). Genom kroppen förhåller vi oss till omvärlden och därigenom blir kroppen en 

förmedlare av människans identitet samt integritet (Lindwall, 2012). Författarna menar att 

kopplingen mellan kropp och identitet försvårar processen att bli frisk från AN.  

 

I resultatet finns återkommande upplevelser av vården. Författarna menar att sjuksköterskan 

har en betydelsefull roll när det gäller att bemöta personer som enskilda individer och inte 

som en sjukdom. I studien av Ramjan och Gill (2012) beskrevs slutenvården som ett fängelse. 

Sjuksköterskorna sågs som fångvaktare med strikta regler snarare än omvårdnadspersonal 

som är där för att hjälpa, stötta och motivera. Författarna anser att det framförallt beror på att 

sjuksköterskor har svårigheter och inte tillräckligt med kunskap för att kunna bilda 

terapeutiska relationer med personerna som vårdas. Det kan därför bli problematiskt i mötet 
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eftersom personen blir i fråntagen sin möjlighet att kontrollera sitt matintag, vilket är en stor 

del av personens liv. Kontakten mellan de sjuka personerna och sjuksköterskan är intensiv 

och sjuksköterskans roll blir lätt en kontrollfunktion istället för en hjälpande hand som ska 

bidra med trygghet och förståelse. Flera studier visar på att sjuksköterskans roll är 

problematisk eftersom en god relation skall bildas samtidigt som det är en förutsättning för 

personens tillfrisknande att sjuksköterskan tar över en stor del av personens möjlighet till 

kontroll (Dignon et al., 2006; Offord et al., 2006; Powers & Cloak, 2013; Ross & Green, 

2011; Wentz, 2014). Det finns förväntningar i samhället på att människan ska ha kontroll över 

sin kropp (Lindwall, 2012). En person med AN har förlorat kontrollen och när sjuksköterskan 

tar över den är det viktigt att ta hänsyn till de reaktioner som kan uppstå när personen själv 

inte längre har kontroll över sitt liv.  

5.3 Kliniska implikationer 

Författarna menar att genom att sjuksköterskan får ytterligare kunskaper om hur personer med 

AN mår och upplever sin sjukdom kan vården för patientgrupper med AN förbättras. 

Sjukdomen har tagit makten över personens självkänsla och det råder ständigt en 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 till 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. 

Genom att sjuksköterskan uppmärksammar den enskilda individen och arbetar individbaserat 

kan sjuksköterskan se personens kropp och själ som en enhet och därmed förbättra den 

terapeutiska relationen avsevärt. Teamarbete tillsammans med andra professioner till exempel 

kuratorer, dietister och psykologer är viktigt för att kunna stärka personens låga självkänsla 

och låga självförtroende. Genom att sjuksköterskan i samverkan med teamet arbetar med att 

förändra personernas beteendemönster anser författarna att de 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.  

5.4 Vidare forskning 

Det behövs mer forskning kring personers upplevelser av att leva med AN för att som 

sjuksköterska kunna få en ökad kunskap och förståelse för hur personerna kopplar ihop 

kroppen och själen till en enhet. Dels för att underlätta och förbättra mötet med personerna 

såväl i öppen- som slutenvård och dels för att lättare kunna bilda en terapeutisk relation som 

bygger på trygghet och respekt för den enskilda individen. Det skulle vara intressant att se om 

mäns upplevelser av AN skiljer sig från kvinnors eftersom att kroppsidealet mellan könen ser 

olika ut. I studien fanns artiklar som inkluderar män men även där var kvinnorna 

överrepresenterade.  

6. SLUTSATS 

Det går att konstatera att personer med AN upplever ett konstant fokus på mat. Kontroll var 

en central del som spelade en stor roll i livet där mat var det som de alltid hade möjlighet att 

kontrollera. Personerna hade en ohälsosam syn på sin kropp och på sig själva och måltider var 

förknippat med något negativt som i vissa fall ledde till social utsatthet. De hade svårigheter 

med att hantera känslor, de hade en låg självkänsla och ett lågt självförtroende vilket 

resulterade i en emotionell kamp. I mötet med vården upplevde personerna att de inte blev 

behandlade som enskilda individer utan som sin sjukdom. Det rådde en ständig strävan efter 

att bli en bättre människa, vilket personerna upplevde att de kunde bli genom att gå ner i vikt. 
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människor. De går in till 

100 % för att nå sina mål 

och de vill bevisa att de är 

framgångsrika. Det var en 

stor motivation att gå ner i 

vikt vilket gjorde att de 

hela tiden fortsatte att sätta 

nya mål. Viktminskningen 

följdes till närmast 

besatthet. De handlade om 

att uppnå något, att gå ner 

i vikt och därigenom 

känna sig älskade och 

värdefulla.  
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Författare, år, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design 

 

Värdering Resultat 

Kyriacou, O., Easter, A., 

Tchanturia, K. 

 

2009 

 

Comparing views of 

patients, parents, and 

clinicians on emotions in 

anorexia 

 

Journal of health 

psychology  

 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte är att 

utforska de mest 

framträdande frågorna som 

rörde känslor och social 

kognition vid AN 

Datainsamling: 
Fokusgrupper med 

frågeformulär, öppna 

frågor 

 

Urval: Strategiskt 

 

Inklusionskriterier: 
inneliggande patienter med 

AN 

 

Population: 6 stycken 

kvinnor, 21-36 år. 

Sjukdomstid 4-22 år. 

Inneliggande patienter. 3 

grupper inkluderades; 

föräldrar, vårdare och 

personer med AN 

 

Analysmetod:  

Tematisk analys 

Svagheter: Endast 

kvinnor. Resultat från fler 

grupper än den grupp som 

rör syftet i vår studie. 

Resultat har endast tagits 

från personer med AN 

 

Styrkor: Öppna frågor 

med berättande svar. 

Deltagare med längre 

sjukdomsförlopp  

 

Granskning:18 poäng enl. 

granskningsmall 

 

Kvalité: Hög 

Känslor beskrevs som 

smärtsamma och 

obekväma vilket ledde till 

en känslomässig 

likgiltighet och 

undvikande av 

känslobearbetning. Hela 

livet kretsade kring 

sjukdomen och resulterade 

i att sociala kontakter och 

sociala sammanhang 

undveks. Deltagarna 

beskrev att de försökte 

anpassa sig efter 

människors förväntningar 

vilket var ansträngande. 

De berättade också att de 

inte hade haft vänner på 

flera år.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6(12) 

Författare, år, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design 

 

Värdering Resultat 

Malson, H., Bailey, L., 

Clark, S., Treasure, J., 

Anderson, G., & Kohn, M. 

 

2010 

 

Un/inmaginable future 

selves: A discourse 

analysis of in-patients talk 

about recovery from an 

eating disorder 

 

European Eating Disorders 

Review 

 

England 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur ätstörningar 

och dess återhämtning var 

konstruerade i patienternas 

upplevelser och 

erfarenheter av behandling 

Datainsamling: 
Semistrukturerande 

intervjuer  

 

Urval: 7 via telefon, 31 

var inneliggande patienter 

på specialistsjukhus i 

London och Sydney 

 

Inklusionskriterier: 
Uppnå diagnoskriterier för 

AN och/eller BN, 

inneliggande (slutenvård) 

minst 1 gång, antingen 

frivilligt eller 

tvångsintagning 

 

Population: 38 kvinnor, 1 

man. 19-45 år 

 

Analysmetod: 

Samtalsanalys 

Svagheter: 
Överrepresentation av 

kvinnor. Forskning 

finansierad av University 

of East London and 

University of western 

Sydney 

 

Styrkor: Många deltagare, 

öppna frågor 

 

Granskning: 19 poäng 

enl. granskningsmall.  

 

Kvalité: Hög 

AN var en oönskad och 

obehaglig upplevelse som 

tog mycket energi och 

förstörde relationer till 

anhöriga. Personerna blev 

tråkiga och kunde inte 

känna lycka utanför 

viktminskningsprocessen 

som följdes till närmast 

besatthet. Sjukdomen 

gjorde dem till en annan 

person. 
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Författare, år, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design 

 

Värdering Resultat 

Nilsson, K., Abrahamsson, 

E., Torbionsson, A., 

Hägglöf, B. 

 

2007 

 

Causes of adolescent onset 

anorexia nervosa: patient 

perspective  

 

Eating disorders  

 

Sverige 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

beskriva varför patienter 

som haft AN själva tror att 

de utvecklade AN 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

med öppna frågor 8 år 

efter insjuknande 

respektive 16 år efter 

insjuknande  

 

Urval: Ej angivet  

 

Inklusionskriterier: Att 

de har haft en AN diagnos 

 

Populationen: Personer 

som uppfyller 

diagnoskriterier för AN 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys samt 

Spearman 

rangkorrelationsanalys och 

Wilcoxon för att se 

sambandet mellan de två 

uppföljande intervjuerna 

Svagheter: Oklart hur 

många som deltog samt 

kön 

 

Styrkor: 

Uppföljningsintervjuer, 

öppna frågor 

 

Granskning: 16 poäng 

enl. granskningsmall 

 

Kvalité: Hög 

Upplevelser av att vara 

tjock ledde till en vilja att 

gå ner i vikt. När 

deltagarna började förlora 

vikt ökade motivationen 

till att förlora ännu mer. 

De fastnade i en ond cirkel 

som de drogs djupare in i 

tills kontrollen över 

viktnedgången förlorades.  

Personerna ville skada sig 

själva genom att till 

exempel gå hungriga 

vilket beskrevs som en 

tillfredställelse.  
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Författare, år, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design 

 

Värdering Resultat 

Offord, A., Turner, H., 

Coper, M. 

 

2006 

 

Adolescent inpatient 

treatment for anorexia 

nervosa: A qualitative 

study exploring young 

adults´ retrospective views 

of treatment and discharge 

 

European Eating Disorders 

Review  

 

England 

Syftet var att utforska unga 

vuxnas upplevelser av 

behandlingen de fick i 

deras ungdom; upplevelser 

av utskrivning och hur 

deras vistelse påverkat 

deras kontroll och låga 

självförtroende 

 

 

Datainsamling: 
Semistrukturerande 

intervjuer med öppna 

frågor  

  

Urval: Strategiskt urval. 

50 stycken tillfrågade 

varav 7 deltog 

 

Population: 16-23 år, 

kvinnor, brittisk 

nationalitet 

 

Inklusionskriterier: 
Samtliga hade fått 

behandling i slutenvård 

men blivit utskrivna 2-5 år 

före studien 

 

Analysmetod: IPA  

Svagheter: 
Retroperspektiv, endast 

kvinnor, stort bortfall 

 

Styrkor: Öppna frågor, 

Citat, erfarenheter från 

sjukdomen, kan se tillbaka 

med friska ögon 

 

Granskning: 20 poäng 

enl. granskningsmall  

 

Kvalité: Hög  

Förlusten av matkontrollen 

beskrevs som hemsk och 

var den starkaste känslan 

som personerna kunde 

uppleva. Trots det fanns 

ett behov av att någon gick 

in och tog kontrollen 

eftersom sjukdomen hade 

kontrollen och styrde 

personens vardag. Både 

sjukdomen och sjukhuset 

upplevdes som ett straff. 

Alla blev behandlade 

likadant och blev straffade 

för varandras beteenden. 

Slutenvården och 

sjukdomen isolerade dem. 

Utvecklingen i livet 

avstannar under tiden som 

de vistas på 

behandlingshemmet vilket 

påverkade självkänsla.   
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Författare, år, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design 

 

Värdering Resultat 

Pemberton, K., Fox, J.  

 

2013 

 

The experience and 

management of emotions 

on an inpatient setting for 

people with AN: a 

qualitative study  

 

Clinical psychology and 

psychotherapy 

 

 

England 

 

Studiens syfte var att 

förstå individuella sätt att 

uttrycka känslor på en 

avdelning 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

 

Urval: Strategiskt urval  

 

Population: 1 man, 7 

kvinnor, (7 av dem var 

under 25 år)  

 

Inklusionskriterier: 
Diagnos AN, BMI under 

16 

 

Analysmetod: 
Innehållsanalys 

 

Svagheter: Resultatet 

fokuserade på upplevelsen 

av relationen mellan 

patient och vårdare, svårt 

att hitta svar på syftet 

 

Styrkor: Inte bara kvinnor 

som deltog i studien. 

Öppna frågor, citat 

 

Granskning: 18 poäng 

enl. granskningsmall 

 

Kvalité: Hög 

Deltagarna hade 

svårigheter med att 

uttrycka känslor vilket 

tenderade till 

begränsningar av 

känslouttryck. Samtliga 

deltagare hade svårt att 

namnge sina känslor. 

Upplevelsen av vården var 

att inte bli behandlad som 

en människa utan som 

sjukdomen.  
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Författare, år, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design 

 

Värdering Resultat 

Skårerud, F. 

 

2007 

 

Shame and pride in 

anorexia nervosa: a 

qualitative descriptive 

study 

 

European Eating Disorder 

Review 

 

Norge 

Syftet var att identifiera 

skam och beskriva olika 

typer av skam samt deras 

relation till symptom och 

mening i AN.  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

 

Urval: Strategiskt urval  

 

Inklusionskriterier: 
uppnår diagnoskriterierna 

för AN 

 

Population: 13 kvinnor, 

16-39 år, med AN, alla 

hade varit behandlade av 

författaren till studien i 

mer än 6 månader 

 

Analysmetod: NVivo 

Svagheter: alla som 

deltog hade varit 

behandlade av 

författaren till studien 

vilket kan påverka 

resultatet 

 

Styrkor: Öppna 

frågor, citat 

 

Granskning: 18 

poäng enl. 

granskningsmall  

 

Kvalité: Hög  

Deltagare beskrev att de 

tillsammans med sin sjukdom 

hade full kontroll vilket gjorde 

dem nästintill osårbara. Mat 

användes som en drog, såväl 

som hunger. De beskrev att de 

konstant tänkte på mat. Trots det 

faktum att deltagarna var 

underviktiga upplevde de sig 

själva som stora och tjocka. De 

ansåg sig vara deprimerade och 

ledsna. De beskrev sig själva 

som motbjudande och uteslöt 

därför all fysisk kontakt. De 

kunde inte stå ut med att se sig 

själva och undvek skyltfönster 

när de gick i affärer för att slippa 

se sin egen spegelbild. 

 

Livet var en ända röra. Det fanns 

en medvetenhet om sjukdomen 

och hur den hade förstört livet 

men det fanns även en stolthet 

över att de inte gett upp.  
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Författare, år, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design 

 

Värdering Resultat 

Ramjan, L., Gill, B. 

 

2012 

 

An inpatient program for 

adolescents with anorexia 

experienced as a 

metaphoric prison  

 

AJN 

 

Australien 

 

 

 

 

 

 

Studiens syfte var att 

utforska ungdomars 

upplevelser av 

beteendeprogram för AN i 

slutenvården  

Datainsamling: 
Semistrukturerande 

intervjuer  

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Exklusionskriterier: 
Kognitivt och medicinskt 

ostabila patienter, eller 

annan allvarlig psykisk 

åkomma 

 

Population: Sjuka i AN i 

mer än ett år, 10 deltagare, 

varav 6 som låg inne och 4 

som hade legat inne  

 

Analys: Tematisk analys 

Svagheter: Både personer 

med AN och 

sjuksköterskors 

upplevelser  

 

Styrkor: Öppna frågor 

 

Granskning: 19 poäng 

enl. granskningsmall 

 

Kvalité: Hög 

Upplevelsen av 

slutenvården beskrevs som 

uteblivet privatliv då 

vårdarna alltid ville veta 

vad som gjordes och 

varför det gjordes.  
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Författare, år, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design 

 

Värdering Resultat 

Ross, J., Green, C.  

 

2011 

 

Inside the experience 

of anorexia nervosa: a 

narrative thematic 

analysis 

 

Counseling and 

psychotherapy 

research 

 

England 

Syftet med 

studien var att ta 

reda på om det 

var en terapeutisk 

upplevelse att 

vara inneliggande 

patient med 

kronisk AN  

Datainsamling: 

Semistrukturerande 

intervjuer  

 

Urval: via 

informationsblad. Två 

kvinnor tog kontakt och 

medverkade 

 

Inklusionskriterier: 
Möter 

diagnoskriterierna för 

AN sedan minst 5 år, 

ålder över 18år 

 

Populationen: Två 

kvinnor, har varit 

inneliggande 

(slutenvård) inom en 2 

års-period 

 

Analysmetod: 
Tematisk analys  

Svagheter: Få deltagare, 

endast kvinnor 

 

Styrkor: Har levt med AN 

minst 5 år. Öppna frågor 

 

Granskning: 17 poäng 

enl. granskningsmall 

 

Kvalité: Hög 

Sjukdomen bidrog till känslan av att vara 

två personer, en som hade AN och en som 

var dem själva vilket var förvirrande och 

en ständig kamp. Deltagarna beskrev 

behovet av att någon går in och tar över 

kontrollen kring maten eftersom de själva 

inte var kapabla att vara realistiska. 

 


