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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Anorexia nervosa är den allvarligaste formen av ätstörningar. Sjukdomen drabbar 
främst flickor och unga kvinnor och ger många komplikationer som kan vara både fysiska, 
psykiska och psykosociala. Tidigare forskning påvisar hur viktig relationen mellan 
vårdpersonal och patient är och relationen avspeglar hur patienterna upplever sin situation.  
 
Syfte: Syftet var att belysa Anorexia nervosa-patienters upplevelser av mötet med 
vårdpersonal. 
  
Metod: Litteraturstudie baserad på fem självbiografier med en kvalitativ ansats. Dessa 
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat: Patienternas upplevelser av mötet hade både positiva och negativa aspekter. 
Patienterna upplevde en trygghet, omtänksamhet, ett förtroende och en känsla av att bli tagen 
på allvar från vårdpersonalens sida. Patienternas insikt och kunskap om sin sjukdom och 
situation ökade när vårdpersonalen hade ett pedagogiskt förhållningssätt. Patienternas 
upplevelser innefattade även en känsla av utsatthet, kränkning, påtryckning och en känsla av 
att inte bli tagen på allvar vilket skapade ett vårdlidande för dem. Bristande förtroende, tillit 
och kunskap gjorde att det uppstod en barriär mellan patient och vårdpersonal där kontakten 
mellan dem försvårades. 
 
Slutsats: Vårdpersonalens bemötande har stor betydelse för patientens upplevelse av mötet. 
Utmärkande för studien var betydelsen av att vårdpersonalen erhöll ett pedagogiskt 
förhållningssätt. 
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INLEDNING 
Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som påverkar den drabbade individen på många 
olika sätt. En förvrängd kroppsuppfattning och ett mål att väga långt under normalvikt 
resulterar i komplikationer som är både psykiska och fysiska. Situationer där mat är involverat 
upplevs ofta påfrestande vilket gör att även individens sociala nätverk påverkas. Anorexia 
nervosa är den allvarligaste formen av ätstörning och dödligheten är hög. Författarna har ett 
intresse i att förstå sjukdomen mer och hur patienterna upplever mötet med vårdpersonalen. 
Detta för att sedan bära med sig kunskapen och tillämpa den i kontakten med de Anorexia-
drabbade patienterna.  
 
BAKGRUND 
Diagnos och kriterier för ätstörningar  
Ätstörningar delas in i diagnossystemet, DSM-5, under gruppen “ätstörningar och 
födorelaterade syndrom”, vilket är ett nytt, utvecklat system som togs i bruk under 2016. 
Detta går ut på att patienten ska uppnå vissa kriterier för att sjukdomen ska fastställas. Dessa 
kriterier innefattar bland annat förhållandet till mat, låg kroppsvikt och en störd 
kroppsuppfattning. Diagnoser som ingår under ätstörningar är anorexia nervosa, bulimia 
nervosa och hetsätningsstörning (Wallin, Af Sandberg, Nilsson & Linne, 2015).  
 
Anorexia Nervosa   
Anorexia nervosa är den allvarligaste formen av ätstörningar och är en psykisk sjukdom som 
innebär självsvält (Holmér, 2017). Anorexia nervosa kan direkt översättas till ”nervös 
aptitlöshet”. Glant (2011) menar dock att namnet inte stämmer överens med vad vi idag vet 
om sjukdomen. De som insjuknar har inte brist på aptit utan den främsta orsaken är att de är 
rädda för att äta och öka i vikt. Anorexia nervosa förekommer vanligen bland flickor och  
unga kvinnor och sjukdomen debuterar oftast i tonåren (Allgulander, 2014). I Sverige är det 
cirka en procent av alla flickor och unga kvinnor som insjuknar och  
av de som insjuknar är det endast cirka tio procent som är män (Socialstyrelsen, 2015). 
Orsakerna till Anorexia nervosa kan vara många, oftast är det en kombination av flera 
faktorer som leder till insjuknandet. I början av sjukdomen kan viktnedgången ses som något 
positivt, då patienterna känner att tillvaron upplevs meningslös och att de är odugliga på allt 
de gör. Viktförlusten kan då få patienten att känna sig stolt och ge en känsla av att vara på 
duktig på något (Hannon, Eunson & Munro, 2017). Englenius (2012) menar att varje 
människa är unik, vilket gör att det finns lika många orsaker till att insjukna, som det finns 
människor med Anorexia nervosa. Rädslan för att känna sig pressad till att äta, gör att social 
isolering vid Anorexia nervosa är vanligt förekommande. Många börjar med att undvika 
sociala sammanhang där situationer kopplade till mat sannolikt kan förekomma. Till följd av 
detta kan förhållandet till vänner försämras och till slut utebli. En annan hämmande faktor är 
ett bristande självförtroende dessa personer ofta har för sociala sammanhang vilket gör att de 
hellre stannar hemma (Robinson, Kukucska, Guidetti & Leavey, 2015).  
 
Symtom och komplikationer 
Hambrook et al. (2010) skriver att symtomen för Anorexia nervosa är ett lågt Body Mass 
Index (BMI), ihop med ångest och depression. De menar att individer med diagnosen 
Anorexia nervosa har ett betydligt lägre BMI, känner mer ångest och har en djupare 
depression än individer med andra ätstörningar. En förvrängd kroppsuppfattning, minskat 
födointag och en vilja att gå ner i vikt beskriver Allgulander (2014) är beteenden som 
kännetecknar Anorexia nervosa. Att gå ner i vikt gör dessa personer på flertalet olika vis: 
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genom att äta mindre, använda laxermedel och vätskedrivande läkemedel samt en överdriven 
motion. Sjukdomen kan ge många komplikationer som både är fysiska, psykiska och 
psykosociala. Den vanligaste av dem är amenorré, att menstruationen upphör till följd av de 
drastiska livsstils förändringarna. Även livshotande komplikationer kan uppstå, främst på 
hjärta och cirkulation (ibid.). 
 
Behandling 
Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom, där den forskning som finns kring 
läkemedelsbehandling och psykosociala åtgärder inte ger något underlag för riktlinjer. Detta 
gör att behandlingen blir individualiserad, men har sin terapeutiska grund i 
nutritionsbehandling (Allgulander, 2014). Utöver nutritionsbehandlingen tillämpas också 
oftast någon form av terapi och antidepressiva läkemedel (ibid.). Engman-Bredvik, 
Carballeira Suarez, Levi och Nilsson (2016) beskriver en form av familjeterapi där hela 
familjen är involverad. Hannon et al. (2017) beskriver en annan form av terapi där patienter 
som är i en liknande situation äter sina måltider tillsammans under övervakning. Båda dessa 
två terapiformer har visat sig ge en positiv upplevelse då de involverade fått en känsla av 
gemenskap (Engman-Bredvik et al. 2016; Hannon et al. 2017). Trots behandling är 
mortaliteten för sjukdomen upp till fem procent på en tioårsperiod efter insjuknandet 
(Allgulander, 2014). Allgulander (2014) tar upp en studie, som visade att vid en uppföljning 
som gjordes efter 10 år på flickor med Anorexia nervosa, hade sex procent av flickorna en 
kronisk ätstörning och hela 25 procent hade fortfarande ett onormalt ätbeteende. I en annan 
studie som nämns framkom det, att trots friskförklaring har dessa individer oftast bestående 
problem, som förvräng kroppsuppfattning och andra tvångsmässiga beteenden (ibid.). 
 
Mötet med vårdpersonal 
Inom vården anses patienter med Anorexia nervosa ofta vara svåra att behandla och svåra att 
få motiverade. En relation mellan patient och vårdpersonal byggt på förtroende är då av stor 
vikt för att ett förändringsarbete ska kunna påbörjas. Det behövs kunskap och erfarenhet hos 
vårdpersonalen och en förmåga att tillsammans med patienten finna uppnåbara delmål och 
mål. Även anhöriga behöver inkluderas i detta då de ofta påverkas av den svåra situationen 
(Wallin et. al, 2015). 
 
Faktorer som påverkar upplevelsen av första mötet  
Gulliksen, Nordbo, Espeset, Skårderud och Holte (2014) beskriver att patienterna i deras 
studie upplevde flera olika känslomässiga reaktioner vid deras första möte med 
vårdpersonalen. När detta första möte skedde genom påtryckning från anhöriga kunde 
kontakten kännas påtvingad, vilket uppvisade sig genom att patienten motsatte sig vård och 
inte såg något värde i mötet. Hur vårdpersonalen kommunicerade hade stor betydelse för 
patientens upplevelse av kontakten. När patienterna fick en känsla av att vårdpersonalen inte 
förstod vad som för dem var viktigt att samtala om och kände att de tilltalades på ett barnsligt 
sätt uppfattade de detta som att inte bli tagna på allvar. När vårdpersonalen istället tilltalade 
patienterna på ett respektfullt sätt, kände de sig omhändertagna och blev då mer positivt 
inställda till vården. Vilken kunskap vårdpersonalen hade om ämnet visade sig också ha stor 
betydelse för hur patienterna upplevde första mötet. När vårdpersonalen hade bristande 
kunskaper och förminskade patienternas problem, triggade detta negativa känslor. Goda 
kunskaper kunde däremot göra att patienterna kände sig mindre ensamma med sina problem 
(ibid.).   
 



 

 3 

Vårdas inom slutenvården  
För vissa patienter räcker möten med vårdpersonal i öppenvården, dock kan patienter med 
Anorexia nervosa på kort tid hamna i ett tillstånd som är livshotande och då krävs behandling 
i slutenvården (Wallin et. al, 2015). När patienterna behöver slutenvård blir sjuksköterskans 
roll att sätta upp regler. Dessa regler innefattar att patienten ska äta det de blir tillsagda att äta 
och att de inte får utföra vissa former av fysisk aktivitet (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 
2013). Zugai et al. (2013) beskriver att detta kan upplevas påfrestande för många patienter 
under behandlingstiden, då de upplever en känsla av att förlora kontrollen. Många av dem 
förstod dock värdet i behandlingen och uttrycker en stor tacksamhet efteråt. Att 
sjuksköterskan har ett respektfullt bemötande uttrycks också som mycket viktigt, då det 
underlättar den svåra situationen patienterna befinner sig i. Ett respektfullt bemötande som i 
Zugais studie beskrivs kan innebära att sjuksköterskan inte misstror patienterna och inte inger 
en känsla av skuld hos dem (ibid.).   
 
Förlorad kontroll 
Att behandlas för Anorexia nervosa kan beskrivas som en situation där kontrollen förloras. 
Vid första mötet kunde patienter uppleva en förlorad kontroll vilket gav känslor som rädsla 
och förvirring (Gulliksen et al. 2014). Patienterna får inte längre själva bestämma över vad de 
ska äta och i vilken omfattning. Detta kan upplevas som både positivt och negativt. En del 
patienter känner att de är oförmögna att ta rationella beslut kring sin matkonsumtion och då 
uppstår en känsla av lättnad när någon annan tar över ansvaret. Andra patienter känner sig 
utsatta när kontrollen tas ifrån dem. Efter en tid utan kontroll, när patienterna ska återgå till 
sin normala miljö och åter igen ta beslut över sin matkonsumtion, kan detta upplevas svårt då 
det inte finns någon där som uppmanar till att äta (Chouliara et al, 2016).  
 
Relationens betydelse för patienten 
Relationen mellan sjuksköterska och patient är av stor betydelse för patientens upplevelse av 
mötet (Sly et al. 2014). Sly et al. (2014) beskriver att relationen avspeglar hur patienterna 
upplever sin situation och hur upp och nedgångar i behandlingen tacklas. När patienterna 
känner att de har en god relation till sin sjuksköterska uppstår en känsla av tillit, där de känner 
att de får stöttning till att tackla de problem som uppkommer under behandlingstiden. En 
bristande relation kan däremot upplevas som motsatsen, där patienterna känner sig mer 
isolerade och ensamma när de försöker hantera de problem och negativa känslor som kan 
uppstå under en pågående behandling (ibid.). Att känna sig delaktig som patient i sin vård är 
något som Sly et al. (2014) påstår kan stärka relationen och även kan motivera patienterna till 
att jobba hårdare i sitt förändringsarbete. Den ökade motivationen kan bero på att patienterna 
själva får säga sin mening om behandlingen och vad de vill lägga fokus på. Chouliara et al. 
(2016) beskriver också att tillit är viktigt för att en förtroendefull relation med vårdpersonalen 
ska uppstå och bevaras. Patienter tar upp vikten av att ses som en helhet och utefter det 
behandlas individuellt. När inte detta sker och de istället ses som en diagnos uppstår en känsla 
av frustration (ibid.).  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
Denna uppsats har en vårdvetenskaplig grund där människan inte är delbar, utan ses som en 
helhet med kropp, själ och ande. Uppsatsen tar sin grund i Dahlbergs och Segesten (2010) 
livsvärldsteori och är skriven ur ett patientperspektiv. Patientperspektivet innebär att den som 
mottar vård alltid ska vara i fokus. Att vilja patienten väl är grunden för vårdandet, vilket 
innefattar att anta ett ödmjukt förhållningssätt där patienten respekteras (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I vår teoretiska referensram valde vi ut begreppen 
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trygghet, vårdrelation, öppenhet och följsamhet och vårdlidande, då dessa är centrala 
vårdvetenskapliga begrepp som är betydande för vår studie. 
 
Trygghet  
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är trygghet är en viktig faktor i relationen till hälsa. 
Tryggheten kan beskrivas som en grundläggande känsla, vars innebörd kan skildras som 
säkerhet, stabilitet och skydd. Det är utifrån trygghet känslor som bland annat välbefinnande 
kan uppstå och handlar om människans sökande efter njutning, samt strävan att avhålla sig 
ifrån smärta. Trygghet kan yttra sig som en inre känsla, där mening och sammanhang kan 
upplevas. Men upplevelsen av trygghet kan också vara kopplad till yttre faktorer, där tillgång 
till en god miljö och goda materiella förhållanden ger en känsla av trygghet. Tryggheten är ett 
centralt fenomen till att uppleva hälsa och välbefinnande (ibid.). Att inge trygghet kan 
underlätta hälsoprocessen i mötet med Anorexia nervosa-patienter, då de upplever en säkerhet 
i mötet och vågar dela med sig av sina inre tankar och ta emot den hjälp som erbjuds.  
 
Vårdrelation 
En vårdrelation mellan patient och vårdare, innebär att vårdaren lägger all fokus på patienten 
och dennes behov av vård utan att be om något tillbaka (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Vårdaren har ett professionellt engagemang i relationen med patienten (ibid.). Det är 
vårdarens ansvar att det blir en god vårdrelation. Dock är det viktigt med en 
tvåvägskommunikation, där även patienten är delaktig så det uppstår en ömsesidig relation. 
Syftet med en god vårdrelation är att lindra lidande, stödja patientens hälsoprocess och stärka 
välbefinnande (Dahlberg et al. 2003). I mötet mellan Anorexia nervosa-patienter och 
vårdpersonal står vårdrelationen i fokus och hur denna relation tar sig uttryck speglar hur 
dessa patienter upplever mötet.  
 
Öppenhet och följsamhet 
En öppenhet och följsamhet för patienten behövs för att kunna förstå individens unika 
livsvärld. För att lyckas med detta behöver vårdaren använda alla sina sinnen och vara 
uppmärksam på allt runt omkring patienten. Det är också av stor vikt för att patienten ska 
kunna känna sig delaktig i situationen och i sin vård, vilket kräver följsamhet från vårdaren. 
En förmåga att förstå och en vilja att bli överraskad i mötet med patienten, är en viktig del i 
ett öppet förhållningssätt. Risken om detta inte görs, är att vår förförståelse leder oss fel och 
patienten inte får rätt vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är av vikt att som vårdpersonal 
inta ett öppet och följsamt förhållningssätt i mötet med Anorexia nervosa-patienter för att så 
förutsättningslöst som möjligt vårda. Detta för att i möjligaste mån göra dessa patienter 
delaktiga i sin vård.  
 
Vårdlidande  
När vården inte är vårdande uppstår ett onödigt lidande för patienten, ett vårdlidande 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta är således ett lidande som uppstår på grund av vårdandet. 
Det kan bero på mänskliga fel, men som kan få tråkiga och stora konsekvenser för patienten. 
Ofta är det ett omedvetet handlande som beror på att vårdaren brister i sin kunskap eller brist 
på reflektion. Ett vårdlidande kan även uppstå i vårdrelationen när patientens lidande inte 
uppmärksammas och när patienten inte får vara delaktig i sin vård, vilket ger en känsla av 
maktlöshet. Denna maktlöshet är en stor källa till vårdlidande där patienten har en känsla av 
att vara i underläge och utelämnad (ibid.) Anoerxia nervosa-patienten kan uppleva negativa 
känslor i mötet med vårdpersonal där maktlösheten träder in, vilket kan bero på 
vårdpersonalens mänskliga fel som skapar ett vårdlidande.  
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PROBLEMFORMULERING 
Anorexia nervosa är en allvarlig form av ätstörning som utan behandling kan vara 
livshotande. Att möta patienter med Anorexia nervosa är en stor utmaning för sjukvården, då 
dessa patienter drabbas av komplikationer som både är medicinska, psykiska och 
psykosociala (Wallin et. al, 2015). Tidigare forskning visar att en god vårdrelation mellan 
patient och vårdpersonal är viktig, för att skapa goda förutsättningar till en bra behandling, där 
patienten känner tillit till vårdpersonalen. Men det finns också forskning som påvisar problem 
som kan uppkomma i mötet mellan patient och vårdpersonal. Forskningen visar att när 
vårdpersonalen har en bristande kunskap och kommunicerar på ett sätt som gör att patienterna 
känner sig förminskade, upplever patienterna också en känsla av att inte bli tagna på allvar. 
Därför finns det ett värde i att förstå patientens subjektiva upplevelse av mötet. Detta för att 
kunna använda denna kunskap till att ge vård, som har sin grund i patientperspektivet, där 
patienten och dennes livsvärld är i främsta fokus. Därför vill författarna till denna studie 
belysa mötet mellan patienter med Anorexia nervosa och vårdpersonal, för att få fram 
patienternas subjektiva upplevelser av mötet. Hur upplever patienter med Anorexia nervosa 
mötet med vårdpersonalen? Vad finns det för faktorer som påverkar mötet?   
 
SYFTE 
Syftet var att belysa Anorexia nervosa-patienters upplevelser av mötet med vårdpersonal.  
 
METOD       
För att svara på syftet genomfördes en litteraturstudie baserad på självbiografier. Metoden 
utgick från en kvalitativ ansats, vilket ansågs vara en lämplig metod för att få fram 
patienternas subjektiva upplevelser av mötet med vårdpersonal. Detta gjorde att studien fick 
ett induktivt angreppssätt, där fokus låg på tolkning och förståelse (Forsberg & Wengström, 
2016). En självbiografi är en värdefull källa då den innefattar patientens egna beskrivningar, 
känslor och tankar (ibid.). 
    
Datainsamling/Urval 
Självbiografierna söktes fram genom bibliotekskatalogen Libris, vilket är en nationell databas 
som innefattar information om de svenska bibliotekens utbud (Libris, 2016). Till en början 
genomfördes en fritextsökning med sökordet biografi som gav 15 774 träffar. Därefter lades 
sökordet Anorexia till, vilket resulterade i 47 träffar. En avgränsning gjordes till böcker och 
att de skulle vara skrivna på svenska, vilket slutade i 31 träffar. Dessa 31 böcker granskades 
överskådligt och de som inte var självbiografier sorterades bort. Detta gjorde att 13 böcker 
återstod och utifrån dessa gjordes ett urval utefter de valda inklusions- och 
exklusionskriterier. Enligt Chekol (2012) är det viktigt att urvalet noggrant väljs ut genom 
inklusionskriterier och exklusionskriterier för att få fram data av betydelse. 
Inklusionskriterierna i denna studie var; böcker skrivna på svenska för att minska risk för 
feltolkning, skrivna av personen som själv varit sjuk i Anorexia nervosa. Fokus i boken skulle 
ligga på patientens upplevelse av sjukdomstiden för att får fram situationer där de möter 
vårdpersonal under vårdkontext. Exklusionskriterierna i denna studie var; böcker skrivna om 
andra ätstörningar och som är skrivna av eller med hjälp av annan författare. Fem 
självbiografier utsågs, se bilaga 1. En kvalitetsgranskning utfördes utefter de punkter som 
utformats av Segesten (2017) angående källkritik av tryckt text, se tabell i bilaga 2. 
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Analys 
Vid analys av människors berättelser är den narrativa analysen lämplig (Jonsson, Heuchemer 
& Josephsson, 2012). Ett exempel på detta är Graneheim och Lundmans (2014) kvalitativa 
innehållsanalys som ofta används inom omvårdnadsforskning, i syfte att granska och tolka 
innehållet i en text. Detta var också den analysmetod som valdes. Analysprocessen sker i 
olika steg, där första steget är att få ett helhetsperspektiv av böckerna. Detta gjordes genom att 
böckerna lästes av författarna var för sig i sin helhet. Böckerna lästes så förutsättningslöst 
som möjligt genom att förförståelsen sattes åt sidan. Förförståelsen diskuterades sinsemellan 
och klargjordes för varandra i syfte att medvetandegöra den. Dock är författarna medvetna om 
att förförståelsen inte går att sätta helt åt sidan, men genom att tydliggöra den är det lättare att 
analysera så förutsättningslöst som möjligt. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar 
att förförståelsen kan ha en inverkan på tolkningen av materialet då tidigare kunskap om 
fenomenet och förutfattade meningar kan förvränga innehållet.  
 
Den kvalitativa analysprocessen fortsatte med att meningsenheter med signifikans för syftet 
valdes ut. En meningsenhet kan vara allt från ett enstaka ord till ett helt stycke, men vad som 
kännetecknar en meningsenhet är att det ska vara bärande för texten. Enheterna ska sedan 
kondenserades till kortare, lätthanterligare texter där det centrala innehållet bibehålls. Alla 
dessa får en kod som kort och tydligt beskriver innebörden. Koderna gör så att datan kan ses 
med ett annat perspektiv och lättare sättas in i underkategorier och kategorier. All framtagen 
data som svarar på syftet ska tillhöra en kategori, allt innehåll under varje kategori ska vara 
homogent och skilja sig från övriga kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Se 
exempel på analys i bilaga 3. Författarna till studien läste självbiografierna var för sig och 
markerade de sidor där relevant data hittades utifrån syftet. När boken var utläst gick 
författaren tillbaka till de markerade sidorna, läste dem flertalet gånger och tog därefter ut 
bärande meningsenheter. Markeringarna togs sedan bort för att inte påverka den andra 
författarens läsning. Alla meningsenheter som tagits fram sammanställdes i ett dokument som 
sedan togs upp för diskussion sinsemellan. Därefter diskuterades koder, underkategorier och 
kategorier gemensamt fram vilket byggdes på en manifest innehållsanalys.  
 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Enligt Helsingforsdeklarationen ska möjligheten finnas för deltagarna att vara anonyma och 
det krävs ett informerat samtycke (Helsingforsdeklarationen, 2013). Huvudpersonerna i de 
valda böckerna har själva valt att offentliggöra sina berättelser, vilket gör att kravet på det 
informerade samtycket kan förbises. Då litteraturen redan är publicerad uppkommer heller 
inga etiska dilemman när det gäller de etiska riktlinjer som framkommer i 
Helsingforsdeklarationen (2013), vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Forskaren har dock som uppgift att skydda de 
involverades privatliv, värdighet och integritet (ibid.). Detta gjordes genom att försöka se 
bortom sin förförståelse och inte förvränga författarnas budskap. Citat användes vilket gjorde 
att deltagarnas berättelser förmedlades ordagrant.  
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RESULTAT 
Utifrån analysarbetet framkom tre huvudkategorier och elva underkategorier, som kan ses i 
tabellen nedan.  
 
Underkategori Kategori 
Trygghet Vårdpersonalen skapar en vårdande relation 
Förtroende   
Omtänksamhet   
Bli tagen på allvar   
Pedagogiskt förhållningssätt   
Utsatthet Vårdpersonalen skapar ett vårdlidande 
Inte bli tagen på allvar   
Kränkning   
Bristande förtroende Barriär mellan patient och vårdpersonal 
Bristande tillit   
Bristande kunskap   

 
Vårdpersonalen skapar en vårdande relation 
Det fanns flera faktorer som medförde att det skapades en vårdande relation mellan 
vårdpersonal och patient. Denna vårdande relation genomsyrades av att patienterna upplevde 
att vårdpersonalen vårdade osjälviskt och inte bad om att få något tillbaka. Det gjorde att 
patienterna vågade dela med sig av sina livsberättelser och innersta känslor. Dessa faktorer 
presenteras nedan i fem underkategorier.  
 
Trygghet 
Trygghet för patienterna visade sig ha olika innebörd. En del kände trygghet när 
vårdpersonalen alltid fanns där och stöttade dem. Andra kände trygghet när vårdpersonalens 
lugn smittade av sig. Lagerstedt (2015) beskriver just detta när lugnet från vårdpersonalen 
smittade av sig.  
 
”Långsamt lyfter jag blicken och tittar in i hennes vänliga rådjursögon; hon inger ett sådant 
lugn och trygghet och rädslan är plötsligt som bortblåst.” (Lagerstedt, 2015, s. 313).  
 
Vissa patienter upplevde att fysisk kontakt i form av närhet gav trygghetskänslor. Josefsson 
(2014, s. 51) beskriver hur “kramar för mig var något stort, tryggt och härligt”. En annan 
trygghet uppstod när patienterna inte var kapabla till att ta hand om sig själva, vilket gjorde att 
när vårdpersonalen tog över kontrollen uppstod en känsla av lättnad. Även en kontinuitet där 
patienten fick träffa samma person inom sjukvården, ökade tilliten till den personen och en 
trygghet infann sig. Dock upplevdes det skrämmande att släppa taget om det som varit tryggt 
när patienterna blev friskförklarad och lämnade sjukvården. Persson (2011) beskriver att hon 
kände trygghet när hon upplevde att hon fick stöd från personalen och de fanns där när hon 
behövde prata.  
  
Förtroende  
Det framkom i böckerna att patienterna upplevde att det var viktigt att känna förtroende för 
vårdpersonalen i mötet, då det medförde att de lättare kunde öppna upp sig och dela med sig 
av sina känslor. När patienterna mötte vårdpersonal som visade en förståelse för sjukdomen 
och de känslor som sjukdomen uppgav, kände patienterna att ett förtroende uppstod. 
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“Hon va den enda i min omgivning som jag upplevde förstod min sjukdom och det var därför 
skönt att prata med henne om sådant jag inte sa till andra” (Alvén, 2013, s. 122). 
 
 En del patienter upplevde att när vårdpersonalen kändes kunniga inom ämnet, ökade 
förtroendet för dem. Det infann sig då en känsla av att de kunde lita på dem. Josefsson (2014) 
beskriver att hennes förtroende för vårdpersonalen ökade när hon insåg att de besatt mer 
kunskap än henne själv.   
 
Omtänksamhet  
Patienterna upplevde det positivt när vårdpersonalen visade omtänksamhet på olika sätt. De 
kände att vårdpersonalen verkligen brydde sig om dem och blev som en extra familj. När 
vårdpersonalen även visade sig vara mån om patienten, att de hade det bra i mötet och visade 
dem en empati som kändes äkta, stärktes känslan av omtänksamhet. Josefsson (2014 s. 86) 
beskriver hur hon “möttes av ett leende och blick som var varm, varm på riktigt.”. 
 
Bli tagen på allvar 
Patienterna upplevde att de blev tagna på allvar, när de blev sedda och hörda och fick en 
känsla av att vårdpersonalen verkligen var där för att hjälpa dem. Denna känsla stärktes när 
vårdpersonalen uppvisade ett uppriktigt intresse för vad patienterna hade att säga och de fick 
då en känsla av att vårdpersonalen verkligen lyssnade och om de inte ville prata så 
respekterades det.  
 
”Det är märkligt hur de kan ha tolkat allt så rätt och jag förundras över hur seriösa de är och 
att de tar mig på allvar. De har verkligen lyssnat på mig.” (Lagerstedt, 2015, s. 266).  
 
När vårdpersonal och patient jobbade mot samma mål upplevde patienten det som att bli 
tagen på allvar. När vårdpersonal tog hänsyn till det patienterna ansågs vara viktigt i livet och 
jobbade tillsammans för att göra dessa önskemål möjliga, stärktes patientens känsla av att bli 
tagen på allvar. Även när vårdpersonalen visade att de fanns där för patienterna och tydligt 
visade att det var okej att tala öppet om problem och tankar, kände patienterna sig hörda och 
förstådda.  
 
Pedagogiskt förhållningssätt  
Ett pedagogiskt förhållningssätt visade sig när vårdpersonalen var tillmötesgående och gav en 
förklaring till patientens känslor. Detta gjorde att patienternas förståelse för sin sjukdom 
ökade. Det kunde visa sig genom att vårdpersonalen inte sa emot det patienten sa, utan istället 
försökte ge dem en annan synvinkel på verkligheten. Strandberg (2000) beskriver en situation 
i mötet, där vårdpersonal erhöll ett pedagogiskt förhållningssätt.  
  
”Det var också bra att någon försökte få mig att förstå hur jag såg ut i verkligheten på andra 
sätt än att bara försöka säga emot mig när jag tyckte jag var tjock.” (Strandberg, 2000, s. 48–
49).  
 
Genom att vårdpersonalen försökte förklara verkligheten med hjälp av olika redskap gav det 
en ökad förståelse för patienterna, hur de skulle se och uppfatta sig själva. Det kunde handla 
om att vårdpersonalen tog till olika metaforer för att förklara verkligheten för patienterna. 
Dessa metaforer kunde patienterna till en början uppleva tramsiga, men på något sätt fick det 
patienterna att se det med andra ögon och förstå sig själva och sin sjukdom på ett lättare sätt.   
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”På något sätt får hennes metaforer mig att förstå mig själv på ett enklare sätt. När Elvy 
säger något blir det plötsligt så lätt, så konkret och inte konstigt alls” (Lagerstedt, 2015, s. 
284).  
 
Vårdpersonalen skapar ett vårdlidande  
Ett vårdlidande hos patienterna skapades på grund av ett flertal olika faktorer, där 
maktlösheten hade en central del. Att inte bli tagen på allvar och inte känna sig delaktig i sin 
vård medförde ett vårdlidande för patienterna. Dessa faktorer resulterade i tre underkategorier 
som presenteras nedan.  
 
Utsatthet  
Patienterna kände en utsatthet som berodde på många olika faktorer. En stor källa i denna 
utsatthet grundade sig i den maktskillnad som fanns mellan patient och vårdpersonal. 
Vårdpersonalen tog beslut över patienternas huvud och gav dem inte möjligheten att vara 
delaktiga. De kände sig tvingade till ett förändringsarbete trots att de varken ville eller orkade. 
En sådan basal sak som att själva bestämma över sitt matintag togs ifrån dem och skapade en 
känsla av maktlöshet.  
 
”Jag var så irriterad över att jag hade varit tvungen att äta den. Varför skulle andra 
bestämma över mig?” (Alvén, 2013, s. 109–110).  
 
När kontinuiteten brast och patienterna fick träffa nya personer kände de sig blottade och 
utlämnande. Detta på grund av att de behövde berätta hela sin historia igen. En del patienter 
kände sig utsatta när de upplevde att vårdpersonalen pratade om dem, men inte alls verkade 
förstå eller veta något om dem. Patienterna fick då känslan av att vårdpersonalen inte hade 
läst deras journal.   
 
”Varje gång jag ska träffa en ny person känns det som att jag måste börja om från början och 
återigen gå igenom den krävande fasen att blotta och helt utlämna mig själv.” (Lagerstedt, 
2015, s. 152).  
 
Patienterna uttryckte en förvrängd kroppsuppfattning då de såg sig själva som tjocka trots sin 
undervikt. Detta gjorde att de kände sig blottade och utsatta när de var tvungna att visa upp 
sin kropp vid till exempel vägning. Eftersom patienterna själva upplevde sig tjocka infann sig 
en rädsla för att bli nekad hjälp från vårdpersonalen. Denna rädsla grundades i att inte uppnå 
kriterierna för diagnosen och inte vara tillräckligt sjuka för att få den hjälp de efterlängtade.   
 
Inte bli tagen på allvar  
En känsla av att inte bli tagen på allvar uppstod när patienterna upplevde att vårdpersonalen 
förlöjligade deras kontroll över deras födointag. Patienterna upplevde även att vårdpersonalen 
förminskade deras problem genom att uttrycka sig som att det inte var något allvarligt. De 
kände då att vårdpersonalen inte förstod dem och inte ville hjälpa dem, vilket ingav en känsla 
av att inte vara sedd. ”Jag tittar oförstående på henne. Inget allvarligt. Men varför mår jag 
som jag gör då?” (Lagerstedt, 2015, s. 29–30). Detta uppvisade sig också när vårdpersonalen 
bara visade ett intresse för det kroppsliga och patienterna kände sig objektifierade. Känslan av 
att inte bli tagen på allvar uppstod också när vårdpersonalen såg framsteg med vikt och 
kroppslig funktion, men patienterna delade inte denna glädje då de fortfarande mådde dåligt 
psykiskt.     
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Flera av patienterna upplevde en känsla av att inte bli tagna på allvar när det inte kände sig 
trodda. Josefsson (2014) beskriver en situation när hon skulle vägas. Vågen visade en ökad 
vikt men vårdpersonalen trodde henne inte, utan trodde hon gjort en vattenvikt, vilket innebar 
att hon skulle ha hävt i sig massa vatten innan vägning. Hon upplevde att de inte tog henne på 
allvar då de inte litade på henne. Strandberg (2000) beskriver en annan situation där hon inte 
blev trodd på och blev anklagad av att manipulera vårdpersonalen när det enda hon försökte 
var att förmedla sina känslor i form av ett brev. Hon kände då att vårdpersonalen inte tog 
hennes känslor på allvar.  
 
Kränkning  
Det framkom att patienterna kände frustration över sin tillvaro och kunde bli arga på alla runt 
omkring sig. De blev arga på vårdpersonalen som sa åt dem vad som skulle och inte skulle 
göras. Denna frustration gav en känsla av att bli kränkt, då vårdpersonalen tog ifrån patientens 
självbestämmande. Samma känsla uppstod när patienterna blev fråntagna det som var 
värdefullt för dem, till exempel en fysisk aktivitet.  
 
Patienterna beskrev att känslan av att bli kränkt också upplevdes när de fick ett krav på sig 
som för dem kändes orimligt. Dessa krav som inte kändes uppnåbara skapade en press på 
patienterna. Pressen kunde också relateras till att vårdpersonalen ville att patienterna skulle 
öppna sig och dela med sig av sina känslor. Detta medförde i vissa fall att patienterna kände 
en kränkning och påtryckning, vilket gjorde att de istället höll inne på sina känslor och fick 
det att låta mindre allvarligt än vad det var.  
  
Barriär mellan patient och vårdpersonal  
Det uppstod ett flertal olika hinder i mötet mellan vårdpersonal och patient som gjorde att det 
uppkom en barriär mellan dem. Det blev problematiskt när denna barriär infann sig, då 
patienterna inte kände förtroende nog för att öppna upp sig. Detta gjorde att vårdpersonalen 
fick svårt att nå fram till dem. De olika hindren presenteras nedan i tre underkategorier.  
 
Bristande förtroende  
Alven (2013) beskriver att vårdpersonalen var väldigt fåordig och hon själv kände att hon var 
tvungen att driva samtalet framåt, vilket upplevdes obekvämt. Detta gjorde att hon valde att 
inte gå tillbaka till denna person då kontakten och förtroende inte fanns där. När förtroendet 
varken fanns från patienten eller vårdpersonalens sida uppstod ett hinder i mötet dem emellan.  
 
“[...] allt detta gjorde att det byggdes upp en mur mellan oss.” (Josefsson, 2014, s. 81).  
 
Bristande tillit  
När patienterna upplevde att vårdpersonalen inte höll vad de lovade brast tilliten. Detta 
resulterade i att patienterna hade svårt att ta till sig det vårdpersonalen sa. Tilliten brast även 
när patienterna inte fick tid till att bygga upp en relation med vårdpersonalen, då de hela tiden 
byttes ut. Patienterna fick en känsla av att den nya vårdpersonalen inte var insatt i deras 
situation, vilket medförde att de inte kände någon tillit till dem.   
 
“[...]dessutom har jag ingen tillit till någon av dem eftersom de bytt läkare, aldrig verkar veta 
någonting om mig när vi träffas på möten och eftersom de gång på gång lovar saker de inte 
håller” (Lagerstedt, 2015, s. 257).  
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Bristande kunskap  
Det uppstod ett hinder i mötet när vårdpersonalen hade bristande kunskaper om dels patienten 
och dels om sjukdomen. Patienterna upplevde en oförståelse från vårdpersonalen när de inte 
hade kunskap om dem och deras situation som sjukdomen resulterat i. Detta gjorde det svårt 
för patienterna att finna en kontakt med vårdpersonalen och det uppstod då en barriär mellan 
dem. Vid bristande kunskap om sjukdomen upplevde patienterna att de blev ifrågasatta och 
fick absurda frågor från vårdpersonalen vilket gjorde att de tog illa vid sig.  
 
“[...]efter en månads uppehåll (vilket var alldeles för mycket) så fick jag träffa någon slags 
samordnare på vuxenavdelning, någon som absolut inte hade en aning om sjukdomen och 
som gång på gång fick mig att knäckas genom att fråga om jag inte hade något mer 
problem.” (Josefsson 2014, s. 138).  
 
DISKUSSION 
Studiens syfte var att belysa Anorexia nervosa-patienters upplevelse av mötet med 
vårdpersonal. I resultatet framkom det tre huvudfynd, som resultatet utgjordes av. Det visade 
sig skapas en vårdande relation i mötet mellan vårdpersonal och patient när trygghet och 
förtroende infann sig och patienterna kände att de togs på allvar. Däremot när patienterna 
istället upplevde motsatsen och en maktskillnad, synliggjordes genom att vårdpersonalen tog 
beslut över patienternas huvud, uppstod ett vårdlidande. Andra faktorer som påverkade 
patienternas upplevelse av mötet negativt var när olika hinder i mötet byggde upp en mur 
mellan vårdpersonal och patient.  
  
Metoddiskussion  
Studiens metod var en kvalitativ litteraturstudie baserat på självbiografier, där metoden utgick 
från en induktiv ansats. Metoden ansåg lämplig för att få fram patientens subjektiva 
upplevelse av mötet med vårdpersonal. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att 
individens egna berättelser innefattar värdefull information om deras upplevelser. En 
avsmalning av syftet gjordes till att endast undersöka Anorexia nervosa-patienters upplevelser 
av mötet med vårdpersonal istället för att göra en generell studie för alla ätstörningar. Detta 
anser författarna stärker studiens trovärdighet. 
 
Innan metoden bestämdes diskuterade författarna gemensamt de olika, möjliga metoderna. 
Vid en intervjustudie hade frågor kunnat ställas utifrån syftet och därmed få ett stort underlag 
till studien. Dock upplevdes det att tiden inte räckte till för att göra ett lika noggrant 
analysarbete om en intervjustudie genomfördes. En annan orsak till att denna metod inte 
valdes, var att ämnet kan vara känsligt att prata om och det kan vara svårt att sätta ord på 
upplevelser och känslor i en intervjusituation. Bloggar och andra sociala medier ansågs ge ett 
för stort råmaterial som skulle bli svårt att hantera under tidsbegränsningen. Vetenskapliga 
artiklar var en annan metod som diskuterades, men författarna ansåg att de kom närmare 
primärkällan vid analys av självbiografier, eftersom vetenskapliga artiklar redan är bearbetade 
av andra forskare. De personliga beskrivningar som självbiografierna innefattar bedömdes 
lämpligt utifrån studiens syfte. De valda självbiografierna är skrivna med en öppenhet, där 
individen blottar sina känslor. Detta gav en djup förståelse av deras upplevelse av mötet med 
vårdpersonalen.  
 
Vid urvalsförfarandet gjordes en systematisk sökning där vi till slut fick fram fem relevanta 
självbiografier utifrån våra inklusions- och exklusionskriterier. De kriterier som valdes ansågs 
relevanta utifrån problemformulering och syfte. Att böckerna skulle vara skrivna av kvinnor 
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var inget inklusionskriterie, inte heller vilken åldersgrupp individerna i böckerna skulle ha vid 
insjuknandet. Dock visade det sig att de fem böcker som var mest relevanta enbart var skrivna 
av kvinnor som alla var under 20 år när de insjuknade. Detta troligtvis eftersom det är flickor 
och unga kvinnor som är representativa för populationen. Fyra av böckerna var skrivna från 
2011 och framåt, en var skriven år 2000. Trots åldern på den sistnämnda boken valde 
författarna att ha med den då behandlingsmetoderna och mötet med vårdpersonalen skedde i 
samma miljö som övriga böcker och senaste forskning, vilket visar att upplevelsen av mötet 
inte har förändrats över denna tid. En svaghet för resultatet är att författarna till böckerna kan 
ha förvrängt sina berättelser i syfte att öka bokens försäljning. Även förlagens redaktörer kan 
haft en inverkan på innehållet i böckerna för att gynna försäljningen. En annan svaghet kan 
vara att författarna inte minns exakt sina upplevelser då böckerna skrevs en tid efter 
sjukdomsperioden. Dock till skillnad från intervju, har författarna en chans att gå tillbaka till 
dagböcker, anteckningar och foton från sjukdomstiden och boken kan sammanställas under en 
längre betänketid.  
 
Det var första gången författarna till studien utgick ifrån den här typen av metod vilket är en 
svaghet för resultatet. Vid datainsamlingen intogs ett systematiskt förhållningssätt där 
böckerna först lästes enskilt, de sidor där relevant data hittades, markerades. Författaren gick 
sedan tillbaka till dessa sidor, läste igenom dem flertalet gånger och tog ut meningsenheter. 
Markeringarna togs sedan bort för att nästa författare inte skulle påverkas av dessa. De 
framtagna meningsenheterna diskuterades sinsemellan, en sortering genomfördes där alla 
signifikanta meningsenheter bibehölls och därefter skapades kodschema utifrån Graneheim 
och Lundmans (2012) kvalitativa innehållsanalys. Innehållsanalysen utgår ifrån att 
underkategorier och kategori framtas utifrån koderna. Här är det svårt att vara helt 
förutsättningslös, då det krävs en viss form av tolkning när dessa kategorier tas fram. Enligt 
Patel och Davidson (2011) ska forskningsprocessen beskrivas noggrant för att säkra 
överförbarheten. Detta för att de som tar del av forskningen ska kunna få en uppfattning om 
alla steg och val som gjorts. En styrka i metodgenomförandet var att författarna inte hade 
någon tanke på möjliga kategorier när de läste böckerna, eller tog ut meningsenheter och satte 
koder. Detta gjorde att resultatet inte blev riktat åt något håll utan resultatets kategorier 
framkom som sista steg i analysprocessen.  
 
Eftersom vår studies resultat är baserat på fem livsberättelser, kan inte resultatet generaliseras 
till alla individer som drabbats av Anorexia nervosa. Däremot kan deras berättelser ge en 
förståelse för hur patienterna upplever möten i vården, vilket kan vara användbart för 
vårdpersonal. Patel och Davidson (2011) beskriver att generaliserbarhet är svårare att tillämpa 
i kvalitativ jämfört med kvantitativ forskning. En kvalitativ analys kan däremot få fram en 
förståelse av det studerade fenomenet, som då kan generaliseras till andra liknande situationer 
(ibid.). En ytterligare aspekt för att stärka tillförlitligheten, är att författarna ska vara 
medvetna om sin förförståelse för att kunna lägga denna åt sidan och därmed minska risk för 
egen tolkning av självbiografierna. Detta gjordes genom att lyfta fram sin egna förförståelse 
för diskussion både före analysarbetet, men även under alla arbetets delar.  
 
En kvalitetsgranskning gjordes av böckerna utifrån de punkter som Segesten (2017) tagit fram 
för kvalitetsgranskning av tryckt text (bilaga 2). Detta anses ytterligare stärka resultatet.  
 
Resultatdiskussion 
Mötet mellan Anorexia nervosa patienter och vårdpersonal har visat sig i studiens resultat, 
skapat många olika känslor och reaktioner. Det framkom både positiva och negativa aspekter 
som påverkade mötet. Vårdpersonalens relation med patienterna visade sig ha stor betydelse 
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för mötet. När vårdpersonalen antog ett öppet och följsamt förhållningssätt gynnande det 
patientens upplevelse av mötet. När detta förhållningssätt inte beaktades skapades ett 
vårdlidande för patienten, där patienten upplevde att inte bli tagen på allvar och att inte vara 
delaktig i sin vård. Vid bristande förtroende och tillit för vårdpersonalen påverkades 
vårdrelationen och det uppstod en barriär mellan patienten och vårdpersonalen. En annan 
aspekt som påverkade mötet var hur vårdpersonalen undervisade patienten om sjukdomen och 
om deras kroppsuppfattning.  
 
Trygghetens betydelse   
Det framkom i studiens resultat att en god vårdrelation innefattade att patienterna kände en 
trygghet för vårdpersonalen. Denna trygghet uttryckte sig på olika sätt. Ett sätt var när 
vårdpersonalen tog över ansvaret när patienterna själva inte var kapabla till att göra det. 
Lindberg, Sivberg, Willman och Fagerström (2015) beskriver att även andra patientgrupper 
utöver Anorexia nervosa patienter kan känna en lättnad och en trygghet när vårdpersonalen 
tar över ansvaret och hjälper dem att ta beslut. Studien gäller intensivvårdspatienter som likt 
patienter med Anorexia nervosa kan vara svårt sjuka och ofta inte har kraft till att ta ansvar 
för sig själva.  
 
Denna studiens resultat visade att trygghet också uppstod när patienterna fick träffa samma 
vårdpersonal och en kontinuitet infanns. Denna kontinuitet gjorde att patienterna kände en 
ökad tillit till de personerna och en god relation kunde skapas. Dock medförde detta att 
patienten upplevde det skrämmande att sedan lämna sjukvården och den trygghet relationen 
gav. Detta är något som Fox och Diab (2015) också såg i sin studie där patienterna uttrycker 
en osäkerhet till att lämna behandlingsinstitutionen och den trygghet vårdpersonalen ger dem i 
mötet. Detta innebär att patienterna behöver komma ut till verkligheten och bygga upp ett 
socialt nätverk på nytt, vilket upplevs skrämmande (ibid.). Dahlberg & Segesten (2010) 
beskriver att trygghet kan vara kopplat till yttre förhållanden såsom en god miljö och en god 
relation med vårdpersonalen. Närhet till vårdpersonal och till någon det finns möjlighet att 
utbyta tankar med kan inge en känsla av trygghet (ibid.). 
 
Förtroendets och tillitens betydelse 
Vikten av ett förtroende för vårdpersonalen visade sig i studiens resultat vara betydelsefullt 
för patienterna, då det gjorde att de vågade öppna upp sig och dela med sig av sina känslor 
och tankar. Detta styrks av Rance, Moller & Clarke (2017) vilka beskriver att tilliten och 
förtroendet är viktig för att patienterna ska våga dela med sig av sina innersta tankar. Att 
känna tillit och förtroende för vårdpersonalen är något som beskrivs ta tid, men denna tid 
upplevs av patienterna inte alltid ges. Detta kan medföra att viktig information om det 
egentliga problemet aldrig kommer fram (ibid.).  
 
I studiens resultat framkom också att patienternas förtroende ökade när de upplevde att 
vårdpersonalen besatt kunskap om sjukdomen. Denna kunskap är en faktor som beskrivs vara 
viktig i flertalet andra studier där patienternas upplevelse av vårdpersonalens kunnighet är 
avgörande för hur de uppfattar vården (Gulliksen et al., 2012; Fox & Diab, 2015; Oyer, 
O’Halloran & Christoe-Frazier, 2016). Denna studies resultat visade att när vårdpersonalen 
däremot hade en bristande kunskap, dels om patienten själv och dels om sjukdomen, var det 
ett hinder för att en vårdande relation skulle skapas. Detta på grund av att patienterna inte 
kände någon tillit eller förtroende för vårdpersonalen. I Oyer et al. (2016) studie berättade 
deltagarna att de i mötet träffade på vårdpersonal som hade en bristande kunskap och inte 
anpassade sig till patientens behov. Detta resulterade i att deltagarna inte kände ett förtroende 
för dem.  
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Betydelsen av att bli tagen på allvar 
Det framkom att patienterna upplevde en känsla av att bli tagna på allvar när vårdpersonalen 
visade ett genuint intresse för att hjälpa dem. Detta gjorde att patienterna kände att 
vårdpersonalen verkligen brydde sig om dem och de upplevde vårdpersonalen som 
omtänksamma. Detta styrks av Rance et al. (2017) som beskriver i sin studie att patienterna 
upplevde att vårdpersonalen inte bara var där för att utföra sitt jobb utan verkligen genom att 
visa ett uppriktigt intresse, var där för deras skull och för att hjälpa dem i deras situation. 
Detta är något som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver är det centrala i att erhålla en 
vårdande relation. En god vårdrelation ska genomsyras av ett professionellt engagemang där 
allt fokus ligger på patienten och där vårdpersonalen inte ser någon egen vinning. Gulliksen et 
al. (2012) och Oyer et al. (2016) tar också upp en aspekt från vårdpersonalens sida där 
patienterna upplevde att de visade ett uppriktigt intresse för deras känslor och tankar, vilket 
ingav en känsla av att bli tagen på allvar.  
 
Det framkom också i studiens resultat att vårdpersonalen skapade ett ökat lidande för 
patienterna, ett vårdlidande, när patienterna inte togs på allvar. Detta kunde ske när 
patienterna upplevde att de blev objektifierade och när det kroppsliga var det enda som var i 
fokus. Ett ökat lidande uppstod också, när patienterna inte kände sig sedda och deras problem 
förminskades genom att vårdpersonalen uttryckte sig nedvärderade. I Gulliksen et al. (2012) 
studie framkom det att patienterna upplevde att deras identitet fråntogs när vårdpersonalen 
inte lyssnade på dem. Vårdpersonalen upplevdes att inte se bortom sina fördomar där alla 
Anorexia nervosa patienter känner likadant. Patienterna fick då en känsla av att de inte blev 
tagna på allvar och att de bara sågs som en diagnos i vårdpersonalens ögon. Dahlberg och 
Segesten (2010) tar upp vikten av att försöka “se, lyssna, tänka, känna och förstå”. Att ha ett 
intresse för patientens livsvärld och att uppmärksamma det patienten uttrycker, är 
betydelsefullt för att kunna förstå hur sjukdom och hälsa erfars. Detta är då viktiga 
beståndsdelar för att som vårdpersonal inta ett öppet och följsamt förhållningssätt (ibid.).  
 
Maktobalans mellan vårdpersonal och patient  
I resultatet framkom det en maktobalans mellan vårdpersonalen och patienterna, där 
patienterna kände en utsatthet när vårdpersonalen tog beslut utan att diskutera det med dem. 
Detta gjorde att patienterna upplevde en känsla av maktlöshet där delaktighet inte var möjligt. 
Denna maktskillnad kan även ge uttryck inom intensivvården där vårdpersonalen tar för givet 
att patienterna inte är i stånd till att ta egna beslut och vården sker utan patienternas 
medverkan, vilket resulterade i att patienterna kände sig som objekt och deras självförtroende 
reducerades (Lindberg et al. 2015). Maktlöshet beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) 
vara en central del i begreppet vårdlidande. Vid sjukdom hamnar patienterna i en situation 
med ett behov av hjälp från vårdpersonalen, vilket medför att patienterna hamnar i underläge. 
Patienterna kan uppleva att de varken har makt eller ork till att säga emot det vårdpersonalen 
bestämmer, vilket kan ge dem en känsla av att bli överkörda (ibid.).  
 
Denna studies resultat visade också att patienterna upplevde en maktobalans och utsatthet när 
de kände sig tvingade till tillfrisknande. I själva verket upplevde patienterna själva att det inte 
fanns kraft och ork till att bli friska och genomföra ett förändringsarbete. Oyer et al. (2016) tar 
upp en liknande situation, i sin studie där patienterna upplever att det blir tvingade till en 
förändring. De upplever också att vårdpersonalen inte anpassar sig till dem och att vården inte 
blir öppen och följsam till deras behov. 
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SLUTSATS 
Vårdpersonalens bemötande gentemot patienterna visade sig ha stor betydelse för mötet. När 
mötet genomsyrades av trygghet och förtroende fick patienterna lättare att öppna upp sig och 
skapa en relation med vårdpersonalen. När patienterna upplevde att vårdpersonalen verkligen 
ville hjälpa dem genom att visa ett uppriktigt intresse fick de en känsla av att bli tagna på 
allvar. Men när patienterna däremot upplevde att de blev förminskade och sågs som objekt 
fick de en känsla av att inte bli tagna på allvar, vilket gav dem ett onödigt lidande, ett 
vårdlidande. Känslan av att inte bli tagen på allvar gjorde det svårt att känna ett förtroende för 
vårdpersonalen.  
 
Det som var utmärkande för studien var betydelsen av ett vårdpersonalen erhöll ett 
pedagogiskt förhållningsätt, där patienterna upplevde att deras förståelse för sig själva och 
sjukdomen underlättades. En del patienter i studien upplevde att metaforer och andra 
hjälpande redskap gjorde att de förstod sig själva bättre och detta var en bidragande del till 
deras tillfriskande.   
 
Denna studie bidrar till en ökad förståelse för hur patienter med Anorexia nervosa upplever 
mötet och detta kan ge en kännedom om vad patienterna upplever är bra och mindre bra vård. 
Utifrån detta kan vårdpersonalen inta ett förhållningssätt som är öppet och följsamt och har 
patientens livsvärld i främsta fokus. Det skapas då en vård som gör patienterna mer delaktiga 
och deras önskemål synliggörs.  
 
Författarna anser att ytterligare forskning behövs för att få ytterligare förståelse för Anorexia 
nervosa-patienters upplevelser av mötet med vårdpersonal. Detta kan uppnås genom att göra 
en intervjustudie, utifrån aktuell studies syfte, där mer material kan framkomma och 
fenomenet kan fördjupas ytterligare.  Ytterligare forskning behövs inom behandling av 
Anorexia nervosa eftersom inga riktlinjer har hittats. Detta för att behandling utifrån evidens 
med tydliga riktlinjer ska tas fram. Det finns också ett stort behov av att få fram ett effektivt 
evidensbaserat behandlingsprogram med dokumenterad effekt, för de som drabbats av 
Anorexia nervosa.  
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BILAGOR 
          BILAGA 1 S.1(1) 
 
Presentation av självbiografier  
 
Titel: Det blev inte som jag tänkt mig: en bok om en kvinna vars liv förändrades drastiskt.  
Författare: Johanna Persson 
Summering av innehåll: Vid 17-års ålder drabbades Johanna av Anorexia nervosa. I boken berättar hon om sina år som sjuk.  
 
Titel: Kenneths marionett: min kamp mot anorexin  
Författare: Malin Lagerstedt 
Summering av innehåll: Malins stora intresse är gymnastiken. Vid 16-års ålder drabbades hon av Anorexia nervosa, då förändrades allt.  
 
Titel: När mörkret kom: en bok om anorexia 
Författare: Lina Strandberg 
Summering av innehåll: Lina drabbades av Anorexia nervosa vid 14-års ålder och berättar i sin bok om kampen mot sjukdomen.  
 
Titel: Som en svala lär sig flyga: Anorexia nervosa - I dödens armar 
Författare: Rebecka Josefsson 
Summering av innehåll: Rebecka har ett osunt förhållande till träning och hon drabbas av Anorexia nervosa. I boken berättar hon om sin resa mot 
tillfrisknandet.  
 
Titel: Viktig: från matmissbrukare till träningsförebild 
Författare: Terese Alvén 
Summering av innehåll: När Terese var 19 år drabbades hon av Anorexia nervosa. I boken delar hon med sig av sin tid före, under och  
efter sin sjukdomstid.  
 
 
 
 
 



 

 

Kvalitetsgranskning        BILAGA 2 s. 1(2) 
 

Författare  Rebecka Josefsson  Malin Lagerstedt  Johanna Persson  Theres Alvén  Lina Strandberg  

Titel. Utgivningsår. 
Land  

”Som en svala lär sig 
flyga: Anorexia 
nervosa – i dödens 
armar” 
2014  
Sverige   

”Kenneths 
marionett: min 
kamp mot 
anorexin”  
2015 
Sverige  

”Det blev inte som jag 
tänkt mig: en bok om en 
kvinna vars liv förändrades 
drastiskt”  
2011 
Sverige  

”Viktig: från 
matmissbrukare till 
träningsförebild” 
2013 
Sverige  

”När mörkret kom: en 
bok om anorexia”  
2000 
Sverige  

Form av litteratur  Självbiografi Självbiografi  Självbiografi  Självbiografi  Självbiografi  

Syfte  Författaren skrev 
boken för att dels 
skriva av sig och dels 
för att dela med sig av 
sin historia och 
eventuellt kunna 
hjälpa andra.  

Författaren vill 
öka förståelse för 
anorexi och 
därmed hjälpa 
drabbade och 
anhöriga att förstå 
sjukdomen.  

Författaren vill berätta sin 
historia genom sjukdomen.  

Författaren vill 
inspirera och ge hopp 
om att det går att bli 
frisk  

Författaren vill 
förmedla hur det är 
att leva med 
sjukdomen Anorexia 
nervosa  

Förlag  Vulkan  Hoi Förlag Recito Förlag  Hoi Förlag  Författarhuset  

Har tidpunkten för 
utgivningsåret 
betydelse för 
kunskaps kvalitén  

Utgivningstiden har 
troligtvis ingen 
betydelse för hur 
upplevelsen av mötet 
känns.  

Boken är nyligen 
utgiven och har 
ingen inverkan på 
kunskapen 
kvalitet. Hur man 
upplever mötet 
med vårdpersonal 
har ingen 
tidspåverkan.  

Behandlingsformen och de 
miljöer mötet sker i har inte 
förändrades sedan 
utgivningstiden och därför 
har troligtvis ingen 
inverkan på kunskaps 
kvalitén.  

Har troligtvis ingen 
betydelse för kunskaps 
kvalitén då upplevelsen 
inte förändras över tid.  

Trots att 
utgivningstiden var 
för 17 år sedan har 
ingen stora 
förändringar skett 
inom sjukvården 
gällande anorexia och 
har därmed troligtvis 
ingen betydelse för 
patientens upplevelse 
av mötet.  



 

 

På vilket sätt kan 
jag använda denna 
text för att utveckla 
kunskap inom 
ämnesområdet? 

Med en insikt i hur 
patienterna upplever 
mötet kan detta vara 
en grund i ett 
bemötande som 
gynnar patienten.  

Med en djupare 
förståelse för 
patientens 
subjektiva 
upplevelse kan 
man tillämpa detta 
i mötet med dessa 
patienter.  

Författarens historia kan ge 
en förståelse hur mötet kan 
upplevas från patientens 
synvinkel, vilket kan ge 
vårdpersonalen en insikt i 
faktorer som kan påverka 
mötet.  

Genom att få en inblick 
i hur det är för 
patienterna i mötet med 
vårdpersonal kan man 
få en förståelse om vad 
som är viktigt i mötet 
för patienten.  

Att leva med anorexia 
kan skilja sig från 
individ till individ. 
Genom att ta del av 
författarens berättelse 
kan man som 
vårdpersonal få en 
insikt hur man ska 
tänka i bemötandet 
med dessa patienter. 

 
  



 

 

Exempel på analys        BILAGA 3 s. 1(1) 
 
Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  
Kod  Underkategori  Kategori  

”Hon va den enda i min 
omgivning som jag 
upplevde förstod min 
sjukdom och det var 
därför skönt att prata 
med henne om sådant 
jag inte sa till andra.” 
(Alvén, 2013) 

Skönt att prata med 
henne om sådant jag 
inte sa till andra.  

Ha förtroende för någon  Förtroende  Vårdpersonalen skapar 
en vårdande relation  

”Man tog beslut om mig 
över mitt huvud och jag 
kunde bara acceptera” 
(Strandberg, 2000) 

Tog beslut över mitt 
huvud 

Maktlöshet  Utsatthet  Personalen skapar ett 
vårdlidande  

 


