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SAMMANFATTNING 
  

Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) är en vanlig sjukdom som främst drabbar unga kvinnor. 

Förutom fysisk påverkan ses även psykiska besvär som exempelvis depression. Individer som 

drabbas av AN är negativa inför ett tillfrisknande eftersom de känner att sjukdomen tillför 

positiva egenskaper, de upplever även att sjukvården saknar tillräcklig kunskap om 

sjukdomen.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur kvinnor med anorexia nervosa upplever sin sjukdom. 

Metod: Litteraturstudien utfördes utifrån en kvalitativ ansats. Databaserna Cinahl, PubMed 

samt PsycINFO användes för att hitta de tio vetenskapliga artiklar som studien sedan 

baserades på. Artiklarna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom fem huvudkategorier: Anorexia som identitet, anorexia som en 

tillgång eller något destruktivt, anorexia som kontroll, anorexia som hanteringsstrategi och 

anorexia som röst. Anorexia som hanteringsstrategi innehåller två underkategorier: Anorexia 

som ett sätt att dämpa känslor och anorexia som ett sätt att få utlopp för sina känslor. 

Resultaten visade att kvinnorna var kluvna till sina upplevelser av sjukdomen. Den upplevdes 

vara meningsfull och funktionell i deras liv samtidigt som kvinnorna kände att den hade en 

ovälkommen makt över dem.  

Slutsats: Kvinnorna upplevde sjukdomen som meningsfull och den förde med sig flera 

positiva egenskaper in i deras liv. Dessa positiva känslor gav kvinnorna en anledning till att 

inte vilja bli fria från sjukdomen. 
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INLEDNING 
 

Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen samt ute i arbetslivet har vi kommit i 

kontakt med människor som drabbats av ätstörningen anorexia nervosa (AN
1
) och många 

frågetecken har väckts angående denna sjukdom. Vi har där fått information om att många 

unga kvinnor som drabbas av AN undviker att söka professionell vård samt att det är en 

komplicerad sjukdom att behandla. Intresset om AN, hur de som drabbas av sjukdomen 

upplever den och varför så få söker hjälp, har ökat. Denna kunskap anses vara en förutsättning 

för att kunna bemöta dessa patienter på ett bra sätt och hjälpa dem i sin hälsoprocess. Vi anser 

att det är viktigt att patienters subjektiva upplevelser uppmärksammas och därför har vi valt 

att belysa detta. Syftet med denna litteraturstudie är att fokusera på kvinnors upplevelser av 

AN.  

 

   

BAKGRUND 
 

Anorexia Nervosa 

Av svenska kvinnor mellan 13 och 30 år drabbas en procent av AN och det är tio gånger 

vanligare bland kvinnor än bland män (Socialstyrelsen, 2011). Sjukdomen karakteriseras av 

en störd kroppsuppfattning och rädsla för att gå upp i vikt (Af Sandeberg & Norring, 2011). 

Kvinnorna upplever sig vara för tjocka trots en påtaglig undervikt och strävar ständigt efter 

viktnedgång. Total matvägran, intensiv motion eller laxermedelmissbruk är vanligt beteende 

bland de drabbade kvinnorna (ibid.).  

 

Vid diagnostisering av AN används American Psychiatric Associations (2002) fyra kriterier. 

Dessa innebär att patienten vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för 

sin ålder och längd, att det finns en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller för att bli tjock, att 

patienten har en störd kroppsupplevelse samt att det förekommer amenorré hos menstruerande 

kvinnor.  

 

Tillståndet börjar ofta som en oskyldig bantningsperiod innan ätstörningen blir påtaglig 

(Allgulander, 2008). En studie gjord av Woolrich, Cooper och Turner (2006) visar att låg 

självkänsla är representativt bland de som drabbas av AN. Samma studie visar dessutom att 

ett flertal olika omständigheter låg bakom den låga självkänslan; händelser som förändrade 

livet, negativa relationer, känslan av att misslyckas, att inte kunna leva upp till omgivningens 

förväntningar samt att inte känna kontroll över sina liv. Patching och Lawler (2009) samt 

Weaver, Wuest och Ciliska (2005) menar att detta är omständigheter som ligger till grund för 

att utveckla AN.  

 

Sjukdomens yttringar  

Det är väl känt att kvinnor som lider av AN försöker dölja sin sjukdom bland annat genom att 

undvika måltider eller ge ett falskt intryck av att de äter (Vandereycken & Van Humbeeck, 

2008). I samma studie framkommer också att många patienter försöker undvika att bli vägda 

eller manipulerar vikten genom att dricka mycket vatten precis innan viktkontroll. När 

vardagslivet fokuseras på kropp, vikt och mat blir det lite energi över för att tänka på eller ta 

itu med andra problem eller svårigheter (Arkell & Robinson, 2008; Nordbo, Espetset, 

Gulliksen, Skårdrud & Holte, 2006). Ätstörningen hjälper kvinnorna att finna kontroll i en 

annars kaotisk tillvaro. Genom att noggrant planera dagarna med strikta regler kring mat- och 

                                                             
1
 Fortsättningsvis kommer förkortningen AN användas för att benämna anorexia nervosa 
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träningsvanor kan de uppnå en känsla av struktur i vardagen, något de inte upplevt tidigare. 

Utan denna struktur upplevs en förvirring och rädsla för att gå upp i vikt (Nordbo et al, 2006; 

Patching & Lawler, 2009; Weaver, Wuest & Ciliska, 2005). Tillståndet blir med tiden mer 

självbegränsande och reglerna mer strikta, och den kontroll som infinner sig i och med 

sjukdomen förloras. Sjukdomen tar istället kontroll över individen (Arkell & Robinson, 2008; 

Patching & Lawler, 2009). Arkell och Robinson menar även att AN gradvis tar över 

individens liv tills det slutligen inte finns något kvar mer än sjukdom och depression samt 

känslan av värdelöshet och ensamhet. 

 

Kroppslig och psykisk påverkan 

Kroppsliga symtom vid AN är, förutom avmagring, försämrad cirkulation, låg puls och 

blodtryck, utebliven menstruation samt försämrad tarmfunktion med förstoppning och magont 

som följd. Kvinnorna kan även utveckla psykiska symtom såsom ångest, sömnsvårigheter, 

tvångssymtom, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, depression och självmordstankar 

(Allgulander, 2008; Hägglöf, 2002; Nevonen, 2002). Sjukdomen gör med tiden att den 

drabbade blir mer självupptagen och socialt isolerad (Allgulander, 2008). Skelett och 

tandhälsa påverkas också av AN, skelettet blir skörare och tänder och tandkött tar skada på 

grund av upprepade kräkningar (Hägglöf, 2002). AN påverkar kroppens alla organ, 

framförallt hjärtat och cirkulationen. Svälten kan orsaka arytmier, akut hjärtsvikt och 

hjärtinfarkt (ibid.). Detta är således en allvarlig sjukdom som ger både psykiska som fysiska 

symtom och risk för allvarliga komplikationer. 

 

Olika syn på behandling  

Tillståndet är svårbehandlat. Känslan av kontroll och ökade prestationer ger kvinnorna en 

negativ inställning till behandling (Patching & Lawler, 2009). Detta beskrivs även i Gavin, 

Rodham och Poyers (2008) studie där kvinnorna inte ser AN som en sjukdom utan som en 

vald livsstil. Av rädsla för att tvingas ändra sitt beteende undviker kvinnorna att berätta om 

sjukdomen för sina närstående (ibid.). 

 

Kvinnor som drabbas av AN upplever att sjukvården inte har tillräcklig förståelse och 

kunskap om sjukdomens olika yttringar, exempelvis kvinnornas subjektiva upplevelser 

(Patching & Lawler, 2009). Att sjuksköterskor saknar kunskap om AN visas även i Ramjans 

(2004) studie. Bristande kunskap leder till en åsikt om att patienter som drabbas av AN själva 

orsakar sitt lidande och får därmed lösa det på egen hand. Sjuksköterskorna upplever en 

frustration över att inte förstå patienternas beteende och ifrågasätter ifall ett tillfrisknande är 

möjligt. De beskriver behandlingen som ett slöseri med tid. Sjuksköterskorna uttrycker en 

vilja att hjälpa men känner sig misslyckade då de motarbetas av sina patienter (ibid.).  

 

För att nå önskvärt resultat i behandlingen krävs det att den sker på patientens villkor 

(Patching & Lawler, 2009). Fokus bör ligga på individens subjektiva upplevelser av sin 

sjukdom och inte enbart sträva efter målvikten då det inte leder patienterna mot ett 

tillfrisknande (ibid.). Liknande resultat framkommer i Reid, Burr, Williams och Hammersleys 

(2008) studie som beskriver att patienter upplever att mer fokus borde riktas mot de 

underliggande psykologiska problemen som gett upphov till sjukdomen. Patienterna själva 

menar att en av de mest effektiva metoderna för att tillfriskna från AN är att bli bemött av 

någon som förstår sjukdomen samt kunna prata med någon som lyssnar och visar omtanke 

(Patching & Lawler, 2009; Reid et al, 2008). Det är således svårt att behandla dessa kvinnor 

eftersom de inte ser AN som en sjukdom som de behöver tillfrisknas ifrån samt att sjukvården 

inte kan erbjuda det stöd som patienten önskar.  
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Sammanfattningsvis har tidigare studier visat att omständigheter som präglas av kvinnornas 

låga självförtroende ligger till grund för utvecklingen av AN (Patching & Lawler, 2009; 

Weaver, Wuest & Ciliska, 2005; Woolrich, Cooper & Turner, 2006). De positiva egenskaper 

som kvinnorna känner att sjukdomen för med sig och det faktum att de inte upplever deras 

beteende som en sjukdom gör dem negativa till behandling (Gavin, Rodham & Poyers, 2008; 

Patching & Lawler, 2009). Det framgår också att kvinnorna med AN upplever att sjukvården 

inte har tillräcklig kunskap om sjukdomen samt att behandlingen har fel fokus (Patching & 

Lawler, 2009; Reid et al, 2008). Även sjuksköterskor anser att de inte har den kunskap som 

krävs, de förstår inte patienternas beteende och ifrågasätter om ett tillfrisknande är möjlig 

(Ramjan, 2004).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM  
 

Det vårdvetenskapliga synsättet utgör grunden i denna studie då det är patienten och hennes 

upplevelser som står i fokus. Grunden för det vårdvetenskapliga synsättet ligger i att 

återställa, bevara, stödja samt stärka hälsa, och vårdandet ska bidra till att öka patientens 

möjligheter till välbefinnande och ett gott liv (Dahlberg & Segesten, 2010). De begrepp som 

används i studien för att nå kunskap och förståelse kring kvinnornas upplevelser av sin 

sjukdom är: livsvärld, välbefinnande, lidande och subjektiv kropp.  
 

Livsvärld 

Livsvärldsbegreppet innebär att se världen så som den upplevs av individen, och livsvärlden 

representerar det sätt vi förstår oss själva och andra (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden 

är den levda världen, det är genom den som människan finner innehåll och mening i sitt liv 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärldsteorin betonar 

människors upplevelser och erfarenheter. Genom livsvärldsperspektivet kan de enskilda 

kvinnornas vardagsvärld och deras subjektiva upplevelser av AN uppmärksammas. På så vis 

blir en förståelse för hur sjukdomen påverkar dem i deras livssammanhang möjlig.  

 

Lidande och välbefinnande 

Målet med vårdandet är att lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för att 

uppleva välbefinnande. Välbefinnande och lidande är naturligt förekommande i människors 

liv och unika för varje individ. Då de är unika kan man aldrig fullt ut förstå hur dessa 

uttrycker sig hos den enskilda individen vilket ökar betydelsen för att livsvärldsperspektivet 

används (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).   

 

Välbefinnande är oberoende av sjukdom och ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010), trots 

objektiva tecken på ohälsa som till exempel avmagring hos individer med AN kan dessa 

kvinnor uppleva ett välbefinnande. Välbefinnande utgår ifrån individens livsvärld och inre 

upplevelser (Wiklund, 2003). För att få en förståelse för kvinnornas sätt att se på AN måste 

välbefinnandet så som de upplever det urskiljas (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

För kvinnor med AN kan lidandet vara en konsekvens av att uppleva en förlust av helhet och 

kontroll (Wiklund, 2003). Det kan kopplas samman med att de känner att deras egna eller 

omgivningens förväntningar inte går att leva upp till (ibid.). Eriksson (1994) beskriver tre 

olika former av lidande. Hon menar att sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation 

till sjukdom och behandling, till exempel till följd av sjukdomens symtom. Medan 

vårdlidande innebär det lidande som orsakas av vårdsituationen till exempel att kvinnor med 

AN upplever att sjuksköterskor har fel fokus vid behandling. Den tredje formen som beskrivs 
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är livslidandet som kan relateras till allt vad det innebär att leva och att vara människa. 

Livslidande är det lidande som upplevs i relation till det egna unika livet (ibid.). Att bekräfta 

en annan människas lidande framkallar tillit och leder till tröst. Att inte bekräfta ett lidande 

innebär ofta ytterligare lidande för människan då denne känner sig förbisedd (Eriksson, 1994). 

 

Subjektiv kropp 

Kroppen ses som ett subjekt, något levande. Genom kroppen kan vi förstå oss själva och nå ut 

till världen. Kroppen anses inte vara något man har utan något man är (Dahlberg et al, 2003; 

Dahlberg & Segesten, 2010). Genom kroppen får kvinnor som lider av AN tillgång till ett liv, 

de lever i och genom sina kroppar. Varje förändring av kroppen innebär därför en förändring 

av tillgången till deras värld och liv (Dahlberg et al. 2003). Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver Merleau-Pontys (1968) syn på den subjektiva kroppens betydelse för identiteten. 

Han menar att varje individ har sitt eget sätt att förhålla sig till världen. Som beskrivits 

tidigare använder kvinnor med AN sina kroppar och viktnedgång för att uppleva kontroll i 

sina liv, genom den subjektiva kroppen kan de bestämma över och organisera sin värld 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att förstå kroppens betydelse kan förståelsen för 

kvinnornas relation till lidande och välbefinnande öka. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Anorexia nervosa drabbar främst unga kvinnor och innebär en rädsla för viktuppgång och en 

rubbad kroppsuppfattning. Kvinnorna som drabbas av AN upplever att sjukdomen initialt ger 

dem en känsla av struktur och kontroll men att den med tiden tar över individens liv. Detta är 

en komplex sjukdom som ger allvarliga medicinska komplikationer och påverkar individen 

både fysiskt och psykiskt. När dessa patienter kommer i kontakt med vården behöver de 

stöttning. Det krävs att vårdpersonalen har god insikt i sjukdomen och hur kvinnorna upplever 

den för att kunna lindra deras lidande och ge rätt förutsättningar för välbefinnande.  

 

Kvinnor som drabbas av AN anser att vårdpersonal inte har den förståelse och kunskap kring 

deras upplevelser av sjukdomen (Patching & Lawler, 2009). Kan detta vara en orsak till att 

kvinnorna undviker att söka vård och vad beror det på att kvinnorna inte vill släppa taget om 

sin sjukdom? Meningen med studien är att sammanställa existerande forskning gällande 

kvinnors upplevelser av AN för att få en förståelse för deras livsvärld och tillvaro. Denna 

kunskap anses vara en förutsättning för att kunna bemöta dessa patienter på ett bra sätt och 

hjälpa dem i sina hälsoprocesser. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor med anorexia nervosa upplever sin sjukdom. 
 

 

METOD 
 

Litteraturstudien har utförts utifrån en kvalitativ ansats. Denna metod ansågs lämplig då fokus 

riktas mot att skapa förståelse för individens livssituation. Med hjälp av denna metod kan 

förståelsen för kvinnornas upplevelser fördjupas (Segesten, 2012b). Litteraturstudien har gått 

systematiskt tillväga vilket innebär att vetenskapliga artiklar inom ett visst ämne har 
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eftersökts. De valda artiklarna har därefter kvalitetsgranskats samt analyserats och 

sammanställts i ett resultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Genom att sammanställa 

data från tidigare empiriska studier kan en slutsats åstadkommas (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

Datainsamling 

De databaser som använts vid litteratursökning var Cinahl, PubMed samt PsycINFO. Dessa 

databaser ansågs vara mest relevanta utifrån studiens syfte då de fokuserar på forskning inom 

hälso- och vårdvetenskap samt psykiska sjukdomar (Polit & Beck, 2012). Innan 

litteratursökningen genomfördes gjordes ett antal provsökningar för att få en uppfattning om 

det fanns vetenskapliga publikationer inom området (Axelsson, 2008). Därefter identifierades 

relevanta sökord genom att leta synonymer och passande begrepp utifrån studiens syfte. Dessa 

sökord jämfördes sedan med databasernas ämnesordlistor för att hitta de sökord som fungerar 

i respektive databas (Östlundh, 2012). I Cinahl benämns ämnesorden Cinahl headings och i 

PubMed samt PsycINFO kallas de MeSH-termer. Det huvudsökord som använts i studien var 

anorexia nervosa som sedan kombinerats med ett flertal olika sökord för att begränsa antalet 

sökträffar (bilaga 1). 

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2004 och 2012 samt 

skrivna på svenska eller engelska. Artiklarnas fokus skulle behandla kvinnor som drabbats av 

anorexia nervosa och deras upplevelser. Artiklarna skulle vara vetenskapliga vilket innebär att 

de blivit granskade av personer med erfarenhet inom forskningsområdet, även beskrivet som 

peer reviewed (Willman et al, 2011). För att säkerställa vetenskaplig granskning 

kontrollerades artiklarna även i Ulrichweb (2012). De artiklar som fokuserade på mäns eller 

närståendes upplevelser samt sjukdomens behandlingsmetoder exkluderades. Författarna 

genomförde informationssökningarna både gemensamt och var för sig. På så vis kunde 

artikelutbudet bli större och möjligheten att hitta artiklar av hög kvalitet ökade. Även 

manuella sökningar i artiklars referenslistor genomfördes, dessa har inte resulterat i någon 

vald artikel. 

 

Databassökningen resulterade i sammanlagt 143 titlar (bilaga 1). Samtliga 143 titlar lästes 

igenom och granskningen resulterade att 106 artiklar eliminerades för att de inte svarade på 

studiens syfte. På resterade 37 artiklar lästes abstrakten och i de fall där även artikelns abstract 

ansågs relevant för studiens syfte lästes artikeln i fulltext. Sammanlagt lästes 22 artiklar i 

fulltext. Därefter togs tio artiklar bort för att de inte svarade an mot studiens syfte och 

inklusionskriterier. För att säkerställa att de tolv artiklar som valts till studien var av god 

kvalitet granskades dem utifrån Willman et al (2011) protokoll för kvalitetsbedömning (bilaga 

3). Författarna granskade varje artikel enskilt, sedan jämfördes resultatet och poängsättning 

för respektive artikel skedde gemensamt. Ett ja-svar erhöll ett poäng medan ett nej eller vet ej 

erhöll noll poäng. Willman et al (2011) menar att jämförelsearbetet mellan olika studiers 

kvalitet underlättas ifall poängsystemet omvandlas till procentberäkning. Med hänsyn till 

detta omvandlades poängen för varje artikel till procentsats. Artiklar vars poängsumma 

uppnådde 80-100 % av poängens totalsumma ansågs vara av hög kvalitet, 70-79 % medelhög 

och under 69 % ansågs vara av låg kvalitet och inte relevant för studien (Willman et al, 2006). 

Efter kvalitetsgranskningen exkluderades två artiklar eftersom de inte var godkända av en 

etisk kommitté eller beskrev någon etisk reflektion. Tio artiklar valdes slutligen till studien 

(bilaga 2). 
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Analys 
Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys. Denna analys valdes då den ansågs relevant för att uppnå studiens syfte. 

Genom en manifest innehållsanalys ses det synliga och uppenbara i texten (ibid.). 

Datamaterialet har analyserats med en induktiv ansats vilket innebär att analysen av 

kvinnornas upplevelser av AN har skett förutsättningslöst och inte varit baserad på någon 

modell eller teori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Analysen inleddes med att författarna läste varje artikel var för sig för att få en känsla av 

innehållets betydelse (Friberg, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån artiklarnas 

resultat valdes det som var av värde för studiens syfte ut och bildade meningsbärande enheter. 

Dessa enheter sammanfattades sedan utan att förlora sin centrala betydelse, vilket kallas 

kondensering (Graneheim & Lundman, 2004). Valet av meningsbärande enheter och 

kondenseringen av dessa utfördes enskilt av varje författare. Därefter jämförde författarna de 

enskilda analyserna och ett slutgiltigt material sammanställdes. Datamaterialet utgjorde sedan 

grunden för de koder som bildades gemensamt. Kondenseringarna och koderna skrevs ner på 

lappar och delades upp i olika högar utifrån likheter och skillnader (Friberg, 2012) och med 

utgångspunkt i dessa bildades kategorier och underkategorier (bilaga 4). En kategori består av 

en grupp enheter med gemensam betydelse (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Då människan påverkas av tidigare erfarenheter existerar det en problematik med att vara 

fullständigt objektiv under en forskningsprocess då fokus är att tolka och förstå insamlad data. 

Nyström (2012) menar att genom reflektion kring sin förförståelse kan dennes makt över en 

studie tonas ner. Under arbetsgången fördes därför en reflektion kring förförståelsen för att 

egna uppfattningar inte skulle inkluderas i studiens resultat. Att analysprocessen delvis 

utfördes enskilt bidrog till att en diskussion och reflektion kring varandras tolkningar blev 

möjlig. Detta ökade tillförlitligheten då bildningen av koder och kategorier blev mer noggrann 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  För att läsaren ska få en bättre uppfattning om 

innehållet samt för att ge läsaren en möjlighet att bedöma giltigheten i studien har resultatet 

stärkts av noga utvalda citat (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (2008) betonar vikten av att nyttan med en studie ska överväga 

eventuella risker. Då studiens syfte bidrar till en ökad förståelse för dessa kvinnors 

upplevelser är den till nytta för allmänsjuksköterskan. Litteraturstudien har baserats på 

befintlig producerad forskning och minimala risker har identifierats i och med studiens 

genomförande. Minimala risker menar Polit och Beck (2012) är risker som inte överstiger det 

människor vanligtvis träffar på i vardagen eller under rutinundersökningar.  

För att en artikel skulle anses vara av god kvalitet var det ett krav att artikelns studie blivit 

godkänd av en etisk kommitté och/eller visar på en tillfredställande etisk reflektion utifrån 

Helsingforsdeklarationen (2008). Där betonas till exempel vikten av att studien uppnått krav 

på konfidentialitet. Utöver kravet på ett etiskt godkännande har författarna varit noga med att 

inte förvränga eller plagiera information som framkommit under studiens gång (Polit & Beck, 

2012).    

 

 

RESULTAT  
 

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen och studiens syfte framkom fem kategorier och två 

underkategorier (tabell 1). 
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Tabell 1. Kategoriindelning 

Huvudkategori Anorexia 

som 

identitet 

Anorexia 

som en 

tillgång 

eller något 

destruktivt 

Anorexia 

som 

kontroll 

Anorexia som 

hanteringsstrategi 

Anorexia 

som röst 

Underkategori    Anorexia som ett 

sätt att dämpa 

känslor 

 

   Anorexia som ett 

sätt att få utlopp 

för sina känslor 

 

 

Anorexia som identitet 

Sjukdomen AN kom att spela en viktig roll i kvinnornas liv (Williams & Reid, 2010). 

Kvinnorna framställde sjukdomen som meningsfull och såg den som en värdefull del av deras 

identitet (Higbed & Fox, 2010). Kvinnorna beskrev att AN definierade dem som person 

(Jenkins & Ogden, 2012). Den upplevdes som en del av dem själva och för kvinnorna fanns 

det inget annat sätt att vara (Higbed & Fox, 2010). Kvinnorna uppgav att de under 

sjukdomstiden alltid kämpade med sin identitet. De strävade efter att uppnå en tydligare 

upplevelse av sig själva (Skårderud, 2007a). AN blev det enda i kvinnornas liv som de kunde 

koncentrera sig på (Jenkins & Ogden, 2012). Sjukdomen beskrevs som en livsstil som inte var 

självvald av individen. Att den upplevdes som en livsstil berodde på att den var en stor del av 

deras liv under en längre tid (Williams & Reid, 2010). Att släppa taget om AN upplevdes 

svårt eftersom det kändes som att förlora sin identitet (Sternheim, Konstantellou, Startup & 

Schmidt, 2010; Williams & Reid, 2012). ”…it’s very much a part of me, sort of my identity. 

And by losing that, it sort of exposes me to…I don´t know what. And that scares me to actually 

let go of it completely” (Higbed & Fox, 2010 s. 318). Många kvinnor upplevde att de aldrig 

skulle bli helt fria från sin sjukdom, att den alltid skulle finnas med dem (Higbed & Fox, 

2010).  

 

Anorexia som en tillgång eller något destruktivt 

Kvinnorna upplevde en ambivalens huruvida AN var ett funktionellt redskap eller en 

sjukdom, om det var något som de skulle behålla alternativt bekämpa (Williams & Reid, 

2010). Till en början sågs sjukdomen som något positivt som gav en känsla av trygghet, 

säkerhet och beskydd (Skårderud, 2007a). AN fanns där för dem när allt annat verkade 

oförutsägbart och kaotiskt. Att AN fick rollen som en beskyddare beskrevs även av Williams 

och Reid (2012) som förutom beskyddarrollen även tillskrev AN rollen som en vän som 

kvinnorna kan stödja sig emot. Denna vänskapsroll var dock något som beskrevs i ett tidigt 

skede av sjukdomen (Tierney & Fox, 2010). Samtidigt som AN upplevdes vara meningsfull 

så var den en källa till förvirring som riskerade att dominera över individen (Higbed & Fox, 

2010). Trots att kvinnorna var medvetna om de konsekvenser som följde sjukdomen var de 

oförmögna att avsluta det anorektiska beteendet. Viljan att leva ett lyckligare liv fanns hos 

dem men hindrades av rädsla och okunskap om hur de kunde bli friska (Higbed & Fox, 2010; 

Williams & Reid, 2012). En hatkärlek beskrevs mellan kvinnorna och deras AN och 

jämfördes med förhållandet mellan en misshandlad kvinna som stannar hos sin förövare 

(Williams & Reid, 2012). Sjukdomen beskrevs leda till många förluster, av exempelvis 

utbildning och gemenskap (Jenkins & Ogden, 2012; Williams & Reid, 2010). En del kvinnor 

insåg att AN var ett problem medan andra ansåg att problemen inte existerade alternativt inte 
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var allvarliga nog för att kallas en sjukdom. Även Jenkins och Ogden (2012) beskrev att 

kvinnorna levde i förnekelse, det fanns en ovilja att erkänna att de hade ett problem. 

 

Anorexia som kontroll 
Kvinnorna som insjuknade i AN upplevde ofta en kaotisk vardag och använde det anorektiska 

beteendet som ett sätt att återfå kontrollen (Higbed & Fox, 2010). Det fanns ett behov av att 

uppleva kontroll och kroppen uppfattades vara den enda aspekten i deras liv de kunde 

kontrollera (Williams & Reid, 2012). Williams och Reid (2010) beskrev att AN hjälpte 

kvinnorna att överleva sitt vardagsliv eftersom sjukdomen gav dem en känsla av kontroll. AN 

kunde upplevas vara en mask som kvinnorna bar för att hindra deras förvirrade inre från att 

komma fram och utan masken kände de att de tvingades ut ur sig själva och var utan kontroll 

(Skårderud, 2007a). Kontrollbehovet beskrevs också av Sternheim, Konstantellou, Startup och 

Schmidt (2010) där avsaknaden av kontroll upplevdes vara mycket negativt och känslan 

likställdes med att vara instängd eller att kvävas. När kvinnorna upplevde att de hade kontroll 

över sig själva kunde de känna en ökad självkänsla (Espeset, Gulliksen, Nordbo, Skårderud & 

Holte, 2012). Kvinnorna ville ha en så förutsägbar tillvaro som möjligt (Skårderud, 2007a; 

Sternheim et al, 2010). Genom att strukturera vardagen med rutiner undvek kvinnorna att 

förlora kontrollen (Sternheim et al, 2010) och en strikt diet bidrog till säkerhet och stabilitet 

(Skårderud, 2007a). Att inte äta resulterade i positiva känslor (Williams & Reid, 2010). 

Medan matintaget följdes av en känsla av avsky och en desperation att kompensera genom att 

straffa kroppen och återfå kontrollen, till exempel genom träning (Williams & Reid, 2012). 

Kvinnorna beskrev ett behov av att veta antalet kalorier i maten innan de åt den, annars 

uppkom känslor av oro, osäkerhet samt att vara utan kontroll (Sternheim et al, 2010). 

 

Initialt upplevde kvinnorna en känsla av kontroll över sina kroppar och kaotiska liv men med 

tiden förlorades denna kontroll och AN tog över (Williams & Reid, 2012). Kvinnorna beskrev 

att de ville må bättre men att de kände en rädsla över att ge upp sin AN då de upplevde att det 

oundvikligen skulle leda till viktökning och förlorad kontroll (Higbed & Fox, 2010; Jenkins & 

Ogden, 2012; Williams & Reid, 2010; Williams & Reid, 2012). 

 

Anorexia som hanteringsstrategi  
Anorexia som ett sätt att dämpa känslor 

AN blev ett verktyg för att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande situationer i 

kvinnornas liv (Jenkins & Ogden, 2012). Kvinnorna upplevde att de var beroende av 

sjukdomen, de behövde den för att överleva och den ansågs vara en lösning på individens 

livsproblem (Williams & Reid, 2010; Williams & Reid, 2012). AN upplevdes vara en flykt 

undan negativa situationer (Alistair Ross & Green, 2011; Williams & Reid, 2010).  

 

Känslor upplevdes vara något smärtsamt och obehagligt som kvinnorna ville undvika eller 

trycka undan (Kyriacou, Easter & Tchanturia, 2009). Att uttrycka känslor betraktades som en 

svaghet (Espeset, Gulliksen, Nordbo, Skårderud, & Holte, 2012; Kyriacou et al, 2009). Det 

fanns en rädsla för att bli avvisade om de uttryckte känslor av ilska eller sorg (Espeset et al, 

2012). AN fick en psykologisk funktion; den hjälpte kvinnorna att hantera och undvika 

smärtsamma känslor (Alistair Ross & Green, 2011; Espeset et al, 2012; Higbed & Fox, 2010; 

Kyriacou et al, 2009). Genom att koncentrera all energi på mat, vikt och träning fanns det 

ingen tid över för att tänka på sina känslor (Espeset et al, 2012; Higbed & Fox, 2010; 

Williams & Reid, 2012).  

 

With an eating disorder there´s something, and concentrating on not eating and 

getting thin and exercising all the time was a way of those problems just going, 
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they just got…under the surface because all my energy was taken up with 

making efforts to get thinner and thinner and so other things that were 

difficult…into insignificance. (Higbed & Fox, 2010 s. 315).  

 

Det anorektiska beteendet var en strategi för att blockera eller minska intensiteten av 

känslomässiga reaktioner (Espeset et al, 2012; Jenkins & Ogden, 2012; Kyriacou et al, 2009; 

Williams & Reid, 2012). Skårderud (2007a) jämförde viktnedgång med känslan av att 

avlägsna negativa känslor och tankemönster, genom att bli smalare upplevde kvinnorna att 

något negativt avlägsnades. Genom viktnedgång försvann också några av dessa 

belastningar/känslor och de upplevde befrielse och lättnad. Det fanns en förbindelse mellan 

den fysiska mängden mat och mängden svåra känslor och tankar att hantera. Att fylla magen 

med mat kunde framkalla känslan av att det blir för mycket även känslomässigt. Detta 

framkallade ett behov av att tömma magen genom frekventa kräkningar eller 

laxermedelsmissbruk: “I am so confused. It is simply too much for me. I have to reduce. I am 

completely filled up. In some way or another I do have to empty myself.” (Skårderud, 2007a s. 

167). 

 

Anorexia som ett sätt att få utlopp för känslor 

Det anorektiska beteendet blev ett sätt för kvinnorna att omedvetet få utlopp för sina känslor 

(Espeset, Gulliksen, Nordbo, Skårderud, & Holte, 2012). Jenkins och Ogden (2012) beskrev 

att kvinnorna använde AN och sina kroppar istället för att med ord kommunicera det psykiska 

lidande de upplevde. Bland annat användes strikt matintag och träning för att ge uttryck åt den 

ilska de upplevde, både gentemot sig själva och mot människor i sin omgivning (Espeset et al, 

2012). Kvinnorna upplevde sin AN som ett redskap för att uttrycka ilska eller irritation mot 

andra, genom att matvägra och svälta sig själva kunde de straffa de omkring sig (ibid.). 

 

Anorexia som röst 
I en studie av Williams och Reid (2010) framkom det att kvinnorna personifierade sin AN, de 

uttryckte att AN hade förmågan att ta kontroll över dem och påtvinga dem beteenden. 

Sjukdomen beskrevs som separerad från dem själva och upplevdes vara en röst som styrde 

deras handlingar (Alistair Ross & Green, 2011; Higbed & Fox, 2010). 

 

Rösten kom gradvis in i kvinnornas liv vid en tid då de kände sig särskilt utsatta och blev till 

en början en källa till tröst som erbjöd säkerhet och skydd. Det var en distraktion från problem 

och smärtsamma känslor (Tierney & Fox, 2010; Williams & Reid, 2010). Denna rösten blev 

ett stöd för kvinnorna och gav dem vägledning och råd (Tierney & Fox, 2010). Röstens ord 

ansågs vara sanningen och ifrågasattes därför inte av kvinnorna (ibid.). 

 

Det som ursprungligen värderades med rösten förändrades över tid och blev något att förakta 

(Tierney & Fox, 2010). Röstens ständiga sällskap började uppfattas som begränsande och den 

blev strängare och högre. Genom rösten uppmanades kvinnorna att ljuga för familj, vänner 

och sjukvårdspersonal för att kunna behålla det anorektiska beteendet (ibid.). Den anorektiska 

rösten kontrollerade kvinnornas beteende, dikterade vad de kunde och inte kunde göra, 

straffade och bröt ned dem för att de skulle följa dess regler (Tierney & Fox, 2010; Williams 

& Reid, 2010). Förhållandet var långt ifrån jämställt, den makt rösten hade var tydlig och 

definierades som något att frukta och lyda (Tierney & Fox, 2010). En kvinna beskrev:  

 

…when I see myself in the mirror I cry because my head is screaming ‘dirty fat 

bitch… disgusting failure, not good enough, loose weight you pathetic piece of 

crap, worthless, useless idiot, don’t DARE eat! Where are the rest of your 
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bones? Don’t DARE eat you fat, DISPICABLE, HIDEOUS waste of space… 

(Tiernye & Fox, 2010 s. 247). 

 

Kvinnorna beskrev att övergången från det de själva såg som en kontrollerad diet till en 

kontrollerande störning var början till splittringen mellan dem själva och sjukdomen (Jenkins 

& Ogden, 2012; Williams & Reid, 2012). Samma studier menar att denna splittring upplevdes 

som en kamp mellan två röster, en kritisk, ologisk och irrationell röst som kämpade emot och 

kontrollerade den rationella rösten eller det sanna jaget. Jenkins och Ogden (2012) beskrev i 

sin studie att kvinnorna upplevde denna splittring som att hjärnan var delad i två delar. De var 

medvetna om att de borde äta och inte träna så mycket men de var så drivna av den 

irrationella sidan (ibid.). 

 

Den anorektiska rösten var konstant närvarande och kritiserade allt de gjorde. Den tog över 

och förbrukade kvinnornas liv och gjorde det svårt för dem att fly (Tierney & Fox, 2010; 

Williams & Reid, 2012). Kvinnorna blev beroende av rösten och var övertygade om att de 

inte kunde fungera utan den (Tierney & Fox, 2010). Förr eller senare kände kvinnorna sig 

svikna av rösten, de insåg att den hade ljugit om sin förmåga att förändra deras liv till det 

bättre. En önskan att bli fri från rösten resulterade i en konflikt med den, denna konflikt 

upplevdes svår då den beskrevs som att döda sin bästa vän (ibid.).  

 

 

DISKUSSION 
 

Litteraturstudiens huvudfynd beskriver kvinnornas upplevelse av AN. Sjukdomen upplevs 

vara en del av kvinnornas identitet och anses vara meningsfull och funktionell i deras liv. Den 

ger dem en känsla av kontroll samtidigt som kvinnorna känner att den har en ovälkommen 

makt över dem. AN upplevs också som en betydelsefull hanteringsstrategi som kvinnorna 

behöver för att undvika smärtsamma känslor. 

  

Metoddiskussion 
Målet med studien är att få en ökad förståelse för hur kvinnor som drabbats av AN upplever 

sin sjukdom. Genom en kvalitativ metod kan detta möjliggöras då det är kvinnornas 

upplevelser som ska belysas och fokus ligger på att nå en djupare förståelse för individernas 

livsvärld (Segesten, 2012b). Det har funnits reflektioner kring studiens genomförande då 

intervjustudie har föreslagits istället för vald litteraturstudie. En intervjustudie kan resultera i 

ett djupare perspektiv av kvinnornas upplevelser. Polit och Beck (2012) beskriver att forskare 

är skyldiga att undvika eller minimera skador och får inte utsätta deltagare för obehag. Med 

detta i åtanke uteslöts intervjustudie då studiens ämne kan upplevas känsligt och kvinnor som 

drabbats av AN kan vara sårbara. Att författarna inte har någon erfarenhet eller kunskap av att 

genomföra intervjuer är ytterligare orsak till att intervjustudie uteslöts. Självbiografier kunde 

också användas som metod för att besvara studiens syfte men uteslöts då självbiografier inte 

säkerställer vetenskaplig kunskap. Vetenskapliga artiklar ansågs mer relevanta då de är 

möjliga att granska samt blivit bedömd av forskare inom området (Segesten, 2012a).  

 

För att få fram aktuell forskning begränsades sökningarna till artiklar som publicerats inom en 

period på åtta år. Eftersom forskning ständigt utvecklas kunde studien på detta sätt uppnå en 

så uppdaterad status inom ämnet som möjligt. De tio artiklar som slutligen valdes till studien 

var alla publicerade efter år 2007 och det ses som en styrka då de berör aktuell forskning. 

Trots att olika sökord och sökordskombinationer har använts återkommer flera artiklar under 

sökningarna vilket tyder på en datamättnad (Polit & Beck, 2012). Däremot finns det inga 
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garantier för att ytterligare sökord inte skulle resultera i andra relevanta artiklar. Samma 

författare återkommer i olika artiklar, vilket kan ses som en svaghet då den senare studien kan 

ha påverkats av författarnas erfarenheter från den tidigare genomförda studien. Dock anses det 

i detta fall vara relevant att inkludera båda artiklarna då de bidrog med betydelsefull 

information till studiens resultat. Det kan också ses som en styrka att artikelförfattarna har 

gjort upprepade studier, då detta kan leda till ökad kunskap, erfarenheter och djupare 

förståelse inom ämnet.    

 

Alistair Ross och Greens (2011) studie baseras endast på två deltagare vilket kan anses vara 

en svaghet då fler deltagare kan ha medfört ett bredare resultat. Denna artikel inkluderas trots 

detta eftersom den ansågs vara av hög kvalitet och gav användbar information. I de två 

studierna gjorda av Williams och Reid (2010; 2012) deltog både manliga och kvinnliga 

informanter, då syftet var att endast beskriva kvinnors upplevelser kan det ses som en svaghet 

att inkludera studier som innefattar båda könen. Under innehållsanalysen exkluderades den 

information där det tydligt framgick att det var männens perspektiv och upplevelser som 

beskrevs. När båda könen har förekommit i studierna har majoriteten alltid varit kvinnor, en 

man och tretton kvinnor respektive två män och tolv kvinnor. Eftersom kvinnorna var 

överrepresenterade i båda studierna ansågs de relevanta för studiens syfte. Det finns dock inga 

garantier för att de manliga upplevelserna inte inkluderats i studien. I studien av Higbed och 

Fox (2010) framkommer inte deltagarnas kön men eftersom artikelsökningarna alltid har 

avgränsats till studier gällande kvinnor bedöms artikeln vara relevant för studien.         

 

Genom att använda Willman et al (2011) protokoll för kvalitetsbedömning kunde det 

säkerställas att de tio artiklarna som slutligen valdes till studien var av hög kvalitet, vilket 

ökar studiens trovärdighet. Granskningen av artiklarna utfördes först enskilt av varje 

författare, detta för att författarna inte skulle påverkas av varandras uppfattningar. Resultatet 

jämfördes sedan och poängsättning för respektive artikel skedde gemensamt. 

Tillvägagångssättet ökar studiens trovärdighet då granskningen får större tyngd om den utförs 

av två olika granskare som sedan sammanför sina tolkningar (Willman et al, 2011).  

 

Genom att valet av meningsbärande enheter och kondensering utfördes enskilt minskade 

risken för subjektiva tolkningar då författarna tillsammans kunde reflektera kring de enskilda 

analysprocesserna och diskutera artiklarnas innehåll (Polit & Beck, 2012). Vid jämförelsen av 

innehållsanalyserna kunde en likhet mellan de utvalda enheterna urskiljas vilket tyder på att 

texten tolkats på ett likvärdigt sätt. Detta stärker litteraturstudiens resultat och ökar 

tillförlitligheten genom att all information som överensstämde med studiens syfte 

inkluderades. Detta ses som en styrka då Graneheim och Lundman (2004) menar att ingen 

relevant information får uteslutas på grund av avsaknad av passande kategori. Den valda 

innehållsanalysen upplevs vara tydlig och lättförståelig, vilket ses som en styrka då det 

underlättar analysprocessen och risken för feltolkningar minskar. Genom att tydligt redogöra 

för hur analysprocessen har gått till kan de olika analysstegen lätt följas och upprepas av 

andra (Graneheim & Lundman, 2004). Detta är faktorer som stärker litteraturstudiens 

trovärdighet. Under innehållsanalysen framkom att studiernas resultat har många likheter och 

överrensstämmer i viss utsträckning med varandra, detta stärker trovärdigheten trots att 

studierna är utförda i olika länder (Willman et al, 2011). Kvalitativa studiers syfte är inte att 

kunna generaliseras till en större population (Polit & Beck, 2012) men genom att artiklarnas 

innehåll uttrycker liknande resultat anses resultaten vara överförbara till andra kvinnor med 

AN i liknande kontexter. 
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Resultatdiskussion 

Anorexia som identitet 

I föreliggande litteraturstudie framgår det att kvinnorna som drabbats av AN upplever att 

sjukdomen har en central roll i deras liv. Kvinnorna beskriver att AN definierade dem som 

person och den sågs vara en meningsfull del av deras identitet. Även tidigare studier visar att 

kvinnor ser AN som starkt knuten till sin identitet (Lamoureux & Bottorf, 2005; Skårderud, 

2007b; Rich, 2006). Att vara anorektiker var allt de visste om och ansågs vara deras uppgift 

(Rich, 2006).  

 

Den samlade bild som litteraturstudien ger visar känslomässiga svårigheter med att släppa 

taget om AN eftersom identiteten i och med det skulle förändras. Detta går i linje med 

Lamoureux och Bottorfs (2005) studie som beskriver att kvinnorna upplevde rädsla och 

sårbarhet i samband med behandling och tillfrisknande. Kvinnorna tvingades därmed 

omdefiniera sig som individer och bygga upp en ny identitet avskild från sjukdomen.  

Eriksson (1994) beskriver livslidandet som att det självklara invanda livet rubbas vilket kan 

innebära ett hot mot individens totala existens. När AN upplevs som en del i sin identitet 

innebär ett tillfrisknande att ett livslidande utvecklas eftersom individen förändras. När en 

individ påtvingas en förändring av sin livssituation bildas en kamp mot det invanda och det 

krävs tid för att finna ett nytt meningssammanhang (Eriksson, 1994). En människa som 

tidigare upplevt sig som hel kan i och med detta plötsligt erfara ett upplöst inre (ibid.). Utifrån 

det som beskrivs ovan ökar medvetenheten om att en förståelse för kvinnornas upplevelse av 

AN är nödvändig för att kunna stötta kvinnorna som går igenom denna förändring av sin 

identitet. Upplevelsen av AN som en identitet försvårar möjligheten för att kvinnorna ska 

avsluta sitt anorektiska beteende, vilket kan vara en möjlig förklaring till att så få söker 

professionell hjälp. I sin yrkesroll som sjuksköterska krävs en förståelse för att det tar tid att 

genomföra en förändring av sin livssituation och identitet samt att denna process kan leda till 

ett lidande för individen.   

 

Anorexia som en tillgång eller något destruktivt 

Denna litteraturstudie visar att somliga kvinnor med AN var medvetna om sjukdomens 

negativa egenskaper men var trots det inte kapabla att avsluta sitt anorektiska beteende. Det 

har visat sig att sjukdomens positiva faktorer gjorde det svårt för kvinnorna att ta avstånd från 

AN. Anledningen tros vara att kvinnorna upplevde sjukdomens egenskaper som meningsfulla. 

Detta orsakade en förvirring och bidrog till att kvinnorna tvivlade på AN som en sjukdom 

(Lamoureux & Bottorf, 2005; Skårderud 2007b). Ur litteraturstudien framkommer det även att 

kvinnor som lever med AN förnekar att de har ett problem. Detta går i linje med Skårderud 

(2007b) som menar att många i ett tidigt skede förnekar att de har en ätstörning. Orsaken till 

detta kan delvis bero på kunskapsbrist om sjukdomen men kan också vara ett motstånd till att 

behöva ändra sitt beteende (ibid.). För att kunna ge bästa möjliga vård måste sjuksköterskan 

ha kunskap samt förmågan att se hur det är för varje enskild individ att vara sjuk (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Genom att ta del av kvinnornas livsvärld kan den ambivalens de upplever 

gentemot sin sjukdom bli tydlig. Ramjan (2004) samt Tierney och Fox (2011) visar i sina 

studier att sjuksköterskor beskyller anorektikerna för att själva orsakat sjukdomen. Kan detta 

bero på att sjuksköterskorna inte får en inblick i kvinnornas livsvärld och då inte blir 

medvetna om deras positiva upplevelser. Genom att sjuksköterskan bara ser sjukdomens 

negativa egenskaper och kvinnornas ovilja att bli friska kan deras syn på AN som 

självförvållad inte förändras. Med livsvärlden som grund i vårdandet kan sjuksköterskorna nå 

fram till och förstå hur kvinnornas hälsoprocesser kan främjas (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden kan ge en uppfattning av de subjektiva upplevelserna av AN. Patching och 

Lawler (2009) samt Rich (2006) menar att kvinnor anser att dessa upplevelser bör utgöra 



13 
 

grunden för behandling istället för att endast fokusera på mat och viktuppgång. För dessa 

kvinnor innebär en uppnådd målvikt inte att de anser sig vara friska (ibid.). När 

sjuksköterskan inte har förmågan att se vad patienten är i behov av orsakas patienten ett 

vårdlidande och sjuksköterskan kan minska vårdlidandet genom reflektion och ökad kunskap 

om mänskligt lidande (Eriksson, 1994). Ur litteraturstudien framkommer det att kvinnorna är 

medvetna om att AN har negativa sidor. För sjuksköterskan är det därmed viktigt att dessa 

negativa sidor blir synliga för att kunna stötta och stärka kvinnorna i deras hälsoprocess och 

fokusera omvårdnaden på det individen anser är väsentligt. På så vis borde vårdlidande kunna 

undvikas.  

 

Anorexia som kontroll 

I föreliggande litteraturstudie framkommer det att kvinnor som drabbas av AN har ett behov 

av att känna kontroll och använder det anorektiska beteendet som ett sätt att återfå kontrollen i 

en kaotisk vardag. I tidigare studien (Lamoureux & Bottorf, 2005) framkommer det att 

kvinnornas omättliga behov av kontroll växte fram till följd av att de inte upplevde sig ha 

kontroll över sitt liv. Genom AN hittade de den kontroll och makt som de sökte efter 

(Lamoureux & Bottorf, 2005; Skårderud, 2007b). Tidigare forskning visar att sjukdomen med 

tiden tar över individens liv (Arkell & Robinson, 2008; Patching & Lawler, 2009; Tierney & 

Fox, 2011). Trots att det finns en vilja att må bättre upplever kvinnorna en rädsla inför att ett 

tillfrisknande skulle leda till viktökning och förlorad kontroll och ett tillfrisknande skulle 

innebära att ge upp det enda i livet som kunde kontrolleras (Lamoureux & Bottorf, 2005). Den 

slutsats som kan dras ur litteraturstudien är att kvinnorna upplever en känsla av välbefinnande 

genom att införa kontroll i deras liv. Genom att urskilja vad välbefinnande innebär för 

kvinnorna kan sjuksköterskan få en förståelse för deras sätt att se på sin sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Majoriteten av dem som drabbas av en somatisk sjukdom upplever i och 

med det ett sjukdomslidande och de relaterar välbefinnande till ett tillfrisknande. Svårigheten 

med individer som drabbats av AN är att deras upplevelser av sjukdomen kan skilja sig från 

det som vanligtvis syns i vården. Det är därför viktigt att lyssna till patienten även om det som 

berättas kan verka konstigt eller overkligt (Dahlberg & Segesten, 2010). Som vårdare är det 

betydelsefullt att granska sina egna förutfattade meningar om hur en individ upplever sin 

sjukdom för att kunna vara öppen i sitt bemötande och inte styras av egna uppfattningar 

(ibid.). 

 

Anorexia som hanteringsstrategi 

AN upplevdes vara en flykt undan negativa situationer och känslor samt en lösning på 

individens livsproblem. Kvinnorna upplevde att de var beroende av sjukdomen, den var 

nödvändig för deras överlevnad. Föreliggande litteraturstudie visar att kvinnorna kan undvika 

sina känslor genom att koncentrera sin energi på mat, vikt och träning. Tidigare forskning 

(Skårderud, 2007b; Federici & Kaplan, 2007) har funnit att kvinnorna har svårt för att hantera 

smärtsamma känslor vilket resulterar i handlingar som flyttar fokuset bort från dessa. Det 

framkommer ur denna litteraturstudie att uttrycka känslor betraktades som en svaghet, och det 

fanns en rädsla för att bli avvisade om de uttryckte känslor och detta ledde till att de genom 

AN kunde undvika och gömma undan känslorna. Att släppa taget om AN skapade en rädsla 

för att exponera sina verkliga känslor (Lamoureux & Bottorf, 2005). Med detta i åtanke är det 

en förutsättning att sjuksköterskor förstår sjukdomens funktionella betydelse samt den rädsla 

som uppkommer i och med tanken på att avsluta det anorektiska beteendet. Genom att få en 

inblick i kvinnornas livsvärld blir AN:s betydelse för kvinnorna tydlig vilket ökar 

sjuksköterskans förmåga att stötta dessa kvinnor att konfrontera sina känslor och göra sig 

oberoende av sjukdomen. För att kunna möta dessa kvinnor i deras livsvärld krävs det att 

sjuksköterskor reflekterar över hur den subjektiva kroppen upplevs (Dahlberg et al, 2003). 
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Kroppen innebär inte bara en kropp utan är samtidigt liv och existens (Dahlberg & Segesten, 

2010). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) har kroppen betydelse för välbefinnandet. Genom 

kroppen agerar individen och den påverkar hur individen uppfattar sig själv och olika 

sammanhang. Genom att förändra kroppen kan dessa kvinnor förändra sättet de uppfattar 

världen och sig själva. I föreliggande litteraturstudie framkommer det att kvinnor som lider av 

AN använder sin sjukdom och sina kroppar för att dämpa smärtsamma känslor. Genom att 

sjuksköterskan förstår kroppens betydelse kan förståelsen för kvinnornas relation till lidande 

och välbefinnande öka.  

 

Ett flertal studier menar att kvinnorna uttrycker en vilja att ha någon som förstår och lyssnar 

på dem, någon som tar dem på allvar och finns till hands (Federici & Kaplan, 2007; 

Lamoureux & Bottorf, 2005; Patching & Lawler, 2009, Reid et al, 2008; Rich, 2006). 

Kvinnornas önskemål borde vara en självklarhet för sjuksköterskan att uppfylla. Genom att 

som sjuksköterska ta del av kvinnornas livsvärld och ha ett vårdvetenskapligt förhållningssätt 

kan de subjektiva upplevelserna av AN bli tydliga och missförstånd kan undvikas.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån denna litteraturstudies fynd har det framkommit att synen på AN och behandling 

skiljer sig markant mellan patient och sjuksköterska. Forskning borde därför fokusera på detta 

för att få ytterligare förståelse för de skillnader som existerar och hur dessa kan minska. Hur 

kvinnor med AN upplever vård och behandling men även hur sjuksköterskorna upplever 

vårdandet av dessa patienter är vidare aspekter som behöver belysas. Genom forskning med 

kvalitativ ansats kan dessa perspektiv leda till ökad kunskap och bättre omvårdnad för 

patienterna. I den föreliggande litteraturstudien har endast kvinnors perspektiv och 

upplevelser skildrats. Förslag på ytterligare forskning utifrån denna litteraturstudies resultat är 

att belysa männens perspektiv och upplevelser av att leva med AN, ifall man kan urskilja 

likheter eller skillnader i hur män respektive kvinnor upplever sjukdomen. 

 

Slutsats 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur kvinnor med AN upplever sin sjukdom. Det som 

var framträdande genom hela studien var att kvinnor upplever sjukdomen som meningsfull. 

Den för med sig flera positiva egenskaper in i deras liv och ger dem en anledning till att inte 

bli fria från AN. Samtidigt som AN frambringar känslan av kontroll hos kvinnorna hjälper 

den dem att undvika och dölja smärtsamma känslor. Kvinnorna beskriver också hur de 

tillsammans med sin AN får en identitet. Med tiden utvecklas dessa positiva egenskaper som 

istället tenderar att ta över och dominera individen. Studiens resultat har framkallat ny 

kunskap och förståelse för kvinnornas upplevelser och för deras livssituation. Denna kunskap 

och förståelse är grundläggande för att kunna bemöta och stötta kvinnorna i vården. Genom 

att se till kvinnornas livsvärld, att lyssna på dem och bekräfta deras upplevelser och känslor 

kan en tillförlitlig relation sakta byggas upp. I en sådan relation kan kvinnorna öppna upp sig 

för sjuksköterskan och de ger en möjlighet att nå patienten och därifrån kunna stötta patienten 

mot ett tillfrisknande.  
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Metoden grounded theory 

användes för att analysera de 

transkriberade intervjuerna. 

En tolkningsförklarande teori om 

sjukdomsuppfattningen hos personer 

med anorexia utvecklades och 

omfattades i fyra kategorier: gestalta 

anorexia, relationen mellan anorexia 

och jaget, kampen mot tillfrisknande 

och att hantera behandlingen. 

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Jenkins & 

Odgen 

(2011) 

 

Storbritannien  

European Eating 

Disorders Review 

 

Becoming ‘Whole’ 

Again: A Qualitative 

Study of Women’s 

Views of Recovering 

From Anorexia 

Nervosa. 

Syftet med studien var att 

undersöka patientens 

perspektiv om hur 

processen mot 

tillfriskande från 

anorexia upplevs. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade telefon 

intervjuer genomfördes med 

femton kvinnor som 

diagnostiserats med anorexia 

och definierade sig själva som i 

tillfrisknandet eller helt friska 

från anorexia. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. I analysen användes 

Interpretive Phenomenological 

Analysis (IPA).  

I resultatet presenterades kvinnornas 

upplevelser i form av tre breda 

teman: Att vara anorektiker, 

förändringsprocessen och att vara 

frisk. Överskridande dessa teman var 

en serie dikotomier som innefattar 

splittringar mellan deras sinne och 

kropp, anorektiskt beteende och 

kognition och deras rationella och 

irrationella sida. 

Ja Hög 

Kyriacou, 

Easter & 

Tchanturia  

(2009) 

 

Storbritannien  

Journal of Health 

Psychology 

 

Comparing views of 

patients, parents and 

clinicians in 

emotions in 

anorexia-A 

qualitative study 

Syftet var att fastställa 

vilka de vanligaste 

upplevda problemen 

relaterat till känslomässig 

bearbetning hos patienter 

med anorexia är ur 

patientens, föräldrars och 

läkares perspektiv.     

Kvalitativ studie. 

En patientgrupp (N=6), en 

föräldragrupp (N=12) och en 

sjukvårdspersonalgrupp 

(N=19) bildade tre 

fokusgrupper. Två öppna och 

allmänna ämnen användes för 

att guida fokusgrupperna till en 

diskussion som spelades in och 

transkriberades. De som inte 

kunde ta del i fokusgruppen 

fick svara på ett frågeformulär 

via e-mail.    

Resultatet behandlar problem 

relaterade till känslomässig och 

social uppfattningsförmåga. 

Resultatet delades in i sju kategorier: 

Känslomässig medvetenhet och 

förståelse, oförmåga att tolerera, 

behärska och hantera känslor, 

undvika känslor, uttryck av känslor 

och negativa föreställningar, extrem 

känslomässig reaktion, sociala 

interaktioner och mellanmänskliga 

relationer och avsaknad av empati.   

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Skårderud 

(2007) 

 

Norge 

European Eating 

Disorders Review 

 

Eating One´s Words, 

Part 1: Concretised 

Metaphors and 

Reflective Function 

in Anorexia Nervosa 

– An interview 

Study 

Syftet var att bidra den 

kroppsliga symboliken i 

anorexia på ett mer 

tydligt språk.   

Kvalitativ studie. 

Data har samlats in från två 

olika källor: Semistrukturerade 

intervjuer med tio kvinnliga 

patienter i åldern 16-35 år som 

vid tillfället behandlades för 

anorexia och utskrifter från 

terapisessioner med samma 

patienter. Ett datorprogram, 

NVivo användes för att 

analysera de kvalitativa 

texterna.     

Olika preciserade metaforer är 

beskrivna och kategoriserade, de 

omfattar ett stort antal kroppsliga 

upplevelser och motsvarande känslor. 

Två huvudkategorier presenterades: 

specifika metaforer och sammansatta 

metaforer.  

Ja Hög 

Sternheim, 

Konstantellou, 

Startup & 

Schmidt 

(2010) 

 

 

European Eating 

Disorders Review 

 

What Does 

Uncertainty Mean to 

Women with 

Anorexia Nervosa? 

Syftet med studien var att 

undersöka hur kvinnor 

med anorexia nervosa 

upplever osäkerhet i 

deras liv. 

Kvalitativ studie. 

Nio kvinnor med anorexia 

nervosa deltog i tre 

fokusgrupper. Data spelades in 

och transkriberades ordagrant 

efter varje fokusgrupp. Den 

transkriberade data 

analyserades med 

Interpretative 

phenomenological analysis 

(IPA).  

Ur resultatet framkom att kvinnorna 

upplevde osäkerhet som stressfullt 

och ville undvika det till varje pris. 

Betydande källor till osäkerhet var 

rädsla för att andra skulle kritisera 

dem och känslor av att vara 

ofullkomlig. Situationer då kvinnorna 

kände sig osäkra ledde till känslan av 

ångest och att vara utom kontroll, det 

resulterade i ett starkt begär efter 

kontroll som uttrycker sig i extrem 

organisering och planering.  

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Tierney & Fox 

(2010) 

 

Storbritannien  

The British 

Psychological 

Society 

 

Living with the 

‘anorexic voice’: A 

thematic analysis  

Syftet var att undersöka 

upplevelser och 

reflektioner av att leva 

med en anorektisk röst.  

Kvalitativ studie. 

Data samlades in från tjugoen 

kvinnor i form av dikter, brev 

eller berättelser. Data 

analyserades genom en 

tematisk inriktning.  

Ur resultatet framkom de positiva 

och negativa egenskaperna angående 

den anorektiska rösten. Den 

upplevdes positiv under de tidigare 

stadierna av ätstörningen men senare 

utvecklades den till något negativt. 

Trots röstens stränga och kraftfulla 

karaktär kände kvinnorna en 

tillhörighet till den.  

Ja Hög 

Williams & 

Reid 

(2010) 

 

Storbritannien  

 

Psychology and 

Health 

 

Understanding the 

experience of 

ambivalence in 

anorexia nervosa: 

the maintainer’s 

perspective  

Syftet med studien var att 

undersöka deltagarnas 

upplevelser och 

förståelse och att 

fastställa hur deras 

positiva attityder mot 

anorexia kan påverka 

bevarandet, 

tillfrisknandet och 

behandlingen av 

sjukdomen. 

Kvalitativ studie. 

Studien var internationell och 

tretton kvinnor och en man 

rekryterades via webbsidor 

som var för anorexia. 

Fokusgrupper online användes 

för att samla in data. Två 

deltagare erbjöds intervjuer via 

e-mail då de var för sent för 

dem att ansluta till 

fokusgruppen. Data 

analyserades med Interpretive 

Phenomenological Analysis 

(IPA). 

Resultatet presenteras i två 

övergripande teman: ’ 

Ambivalens och konflikt om 

anorexia och hinder för att tillfriskna. 

Resultatet visar att deltagarna kände 

ambivalens om anorexia gav dem 

kontroll eller kontrollerade dem, om 

den spelade en positiv eller negativ 

roll och om de ville behålla 

beteendet eller bli friska. Deltagarna 

diskuterade också hinder för att 

tillfriskna. 

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Williams & 

Reid 

(2012) 

 

Storbritannien  

 

 

Psychology and 

Health 

 

’It´s like there are 

two people in my 

head’: A 

phenomenological 

exploration of 

anorexia nervosa and 

its relationship to the 

self 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av 

sjukdomen i deltagarnas 

vardagliga liv. 

 

Kvalitativ studie. 

Studien använde internet som 

metod för att rekrytera och 

samla in data. Data samlades in 

från fyra deltagare genom 

fokusgrupper och från tio 

deltagare genom individuella 

intervjuer via e-mail. 

Interpretative 

phenomenological analysis 

(IPA) användes för att 

analysera data. 

Resultatet presenterades i fyra 

övergipande teman: Relationen med 

anorexia, strävan efter det perfekta 

jaget, kontrollerar sig själv genom 

kroppen, kampen mot den 

anorektiska rösten. Deltagarnas 

berättelse belyste en spänning mellan 

anorexia som en funktionell, positiv 

roll i deras liv samtidigt som den 

uppfattades som negativ. Dessa 

upplevelser är i fokus i studien.   

Ja Hög 
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EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVALITATIV METOD 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval .........................................................................................   

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Vet ej 

Patientkarakteristika  Antal......................................  

 Ålder .....................................  

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

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej  

Etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej  

 

Urval  

- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  

- Strategiskt?  Ja  Nej  Vet ej  

 

Metod för  

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej  

- datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

 

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej  

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  

 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande till  

en teoretisk referensram?  Ja  Nej  Vet ej  

Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Hög  Medel  Låg  

 

Kommentar .................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

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

  

Granskare (sign) ....................................  
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Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Koder Subkategori Kategori 

De flesta kvinnor 

beskrev att den 

irrationella sidan 

dominerades av den 

anorektiska rösten. Att 

vara driven av den 

anorektiska rösten 

innebar att kvinnorna 

inte tog hand om sin 

rationella sida, bortsåg 

från vad kroppen 

egentligen behövde och 

därmed splittrade deras 

sinne från kroppen 

Den irrationella 

sidan styrs av 

anorektiska rösten 

och negligerade 

vad kroppen 

behövde, sinnet 

var avskilt från 

kroppen 

Styrs av 

anorektiska 

rösten som 

splittrar sinne 

från kropp 

 Anorexia 

som röst 

Kvinnorna var inte 

kapabla att kommunicera 

sitt lidande med ord och 

använde istället sin 

kropp för att 

kommunicera lidandet, 

anorexia blev ett 

kroppsligt uttryck för 

deras psykiska lidande. 

Istället för ord 

användes kroppen 

för att 

kommunicera 

lidande, anorexia 

blev ett kroppsligt 

uttryck för deras 

psykiska lidande 

Använda 

kroppen för att 

kommunicera 

lidande 

Anorexia 

som ett sätt 

att uttrycka 

känslor 

Anorexia 

som 

hanterings-

strategi 

Deltagarna använde sitt 

anorektiska beteende för 

att oskärpa eller undvika 

sina känslomässiga 

reaktioner. De hänvisade 

till sitt fokus på kroppen, 

vikt och mat som ett sätt 

att undvika svåra 

känslor. 

Genom sitt 

anorektiska 

beteende kunde 

de minska 

medvetenheten 

kring sina 

känslomässiga 

rektioner och 

undvika svåra 

känslor 

Anorektiska 

beteendet 

minskar 

känslomässiga 

reaktioner 

Anorexia 

som ett sätt 

att dämpa 

känslor 
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Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Spänningen mellan 

självkänslan och AN var 

mest uttalad när 

deltagarna diskuterade 

makten AN hade att 

övermanna individen och 

ta över. Balansen mellan 

att AN ses som en 

uppskattad del av deras 

identitet som de ville 

behålla och att AN har 

en oönskad makt att ta 

över deras identitet och 

dominera dem. 

AN sågs som en 

uppskattad del i 

identiteten samtidigt 

som AN hade en 

oönskad makt att ta 

över 

Ambivalens  Anorexia 

som en 

tillgång eller 

något 

destruktivt 

Deltagare identifierade 

AN som en meningsfull 

del i deras liv, AN sågs 

som en värdefull del av 

deras identitet (snarare 

än att känna sig 

dominerade av det). 

AN sågs som en 

värdefull del av 

deras identitet 

AN som en 

värdefull 

identitet 

 Anorexia 

som 

identitet 

Jag kan inte ta några fler 

ändringar. Jag måste 

kontrollera mitt liv. Jag 

vill att sakernas tillstånd 

blir konstant över tiden, 

så att tillvaron är så 

förutsägbar som möjligt. 

I mitt anorektiska 

tillstånd håller jag mig 

till en strikt diet som 

håller min vikt på en 

mycket låg nivå, det 

bidrar till att skapa 

säkerhet och stabilitet, 

den känsla av kontroll, i 

min tillvaro som jag 

aldrig har haft. 

Måste kontroller sitt 

liv och ha en så 

förutsägbar tillvaro 

som möjligt. Strikt 

diet hjälper att skapa 

säkerhet, stabilitet 

och känslan av 

kontroll 

Behov av 

kontroll i 

sitt liv 

 Anorexia 

som kontroll 

 


