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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Anorexia nervosa är en vanlig sjukdom som oftast drabbar kvinnor i åldrarna 15-

19. Det finns ingen exakt orsak till sjukdomen då den är komplex och olika för varje individ, 

men den kan ha sin orsak i att samhället idag förespråkar att kvinnor ska ha en slank kropp.  

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med anorexia 

nervosa. 

Metod En litteraturstudie med kvalitativ ansats byggd på elva kvalitativa artiklar. Analysen 

gjordes utifrån en manifest innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). 

Resultat Resultatet utgjordes av fyra kategorier, vilka är Upplevelsen av sig själv, Relationer, 

Kroppsuppfattning och Kontroll. I resultatet framkom att Anorexia nervosa är en sjukdom 

som medför virvelvindar med känslor hos kvinnorna där sjukdomen upplevdes som en inre 

kamp mellan något som är både meningsfull och förvirrande.  

Slutsats Anorexia nervosa är för kvinnorna både något meningsfullt och förvirrande, eftersom 

att kvinnorna styrs av en röst, vilket gör att de upplever en paradox av både positiva och 

negativa aspekter av att ha sjukdomen. Kvinnorna förlorar sociala kompetenser, vilket 

vårdpersonalen bör ha kunskap och förståelse för. Tillit i relationen mellan vårdare och 

patient är viktigt för att individen med sjukdomen ska våga öppna upp sig.  
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INLEDNING 
Författarna väljer att skriva om Anorexia Nervosa hos kvinnor eftersom att det anses vara ett 

mycket vanligt problem idag i samhället. Författarna anser att de har bristande kunskap vad 

gäller denna sjukdom och vill därför skapa en djupare förståelse för dessa personers 

upplevelser. Var du än jobbar inom vården kan du möta personer med anorexia nervosa. 

Vårdpersonal bör därför ha kunskap om och insikt i deras upplevelser av sjukdomen. Detta för 

att personalen ska kunna bemöta dem på bästa sätt och uppmärksamma dem i tidigt skede. För 

ett individuellt bemötande av dessa kvinnor drabbade av anorexia nervosa, behövs även 

förståelsen att alla inte upplever sjukdomen likadant. Det är av denna anledning det känns 

angeläget att undersöka hur det är att vara kvinna och leva med anorexia nervosa.    
 

BAKGRUND 
Först beskrivs Anorexia nervosa utifrån historik, kriterium för diagnos, förekomst, orsaker, 

vanliga symtom och exempel på vanliga behandlingsmetoder. Därefter belyses vårdares och 

anhörigas perspektiv om sjukdomen.  

 
Anorexia nervosa 

Den första medicinska beskrivningen av anorexia nervosa uppkom i slutet av 1600-talet, då 

det ansågs vara en typ av psykiskt störning (Norring & Clinton, 2002, a). Den engelske 

läkaren Gull beskrev i slutet av 1800-talet en svältsjukdom hos kvinnliga patienter i ålder 16-

23 år, där kvinnorna var hyperaktiva och vägrade ta emot behandling. Han benämner det 

anorexia nervosa och förklarar för första gången detta tillstånd som ett kliniskt syndrom, det 

vill säga att namn sätts på en viss bestämd kombination av symtom. Under 1900-talet 

framhävdade psykiatriker sjukdomens psykologiska aspekter, att anorexia nervosa sågs ur ett 

psykoanalytiskt perspektiv (Paulson-Karlsson, 2004). Viktiga synpunkter uppkom också om 

den känslomässiga sidan av sjukdomen. Det sades att självsvälten hos personer med anorexia 

nervosa speglar en kamp om självständighet, kontroll och självrespekt. Tre gemensamma drag 

uppmärksammades vilka var: att personer som lider av anorexia nervosa ständigt har felaktig 

kroppsuppfattning, brist på att tolka kroppens signaler på rätt sätt och att de känner sig 

odugliga, vilket i sin tur påverkar aktivitet och tankar (Råstam-Bergström, Gillberg & 

Gillberg, 1995). I slutet av 1900-talet nyanserade två psykiatriker vid namn Crisp och Russell, 

bilden av anorexia nervosa. De presenterade begreppet viktfobi där de menade att personer 

med anorexia nervosa har en rädsla för viktuppgång och en föreställning av att bli tjock 

(Paulson-Karlsson, 2004). 

 

DSM, Diagnostic and Statistical Manual, är ett diagnostiskt system som används för 

ätstörningar och sedan 1994 används version fyra av DSM (DSM-IV).  Dessa fyra olika 

diagnoskriterier för anorexia nervosa innefattar: Att individen har kroppsvikt som är under 

normalvikten för sin ålder och längd. Trots undervikt har individen en enorm rädsla för att gå 

upp i vikt. Att personen inte är nöjd med sin kroppsform, de vägrar inse allvaret. Det slutliga 

diagnoskriteriet är om personen har amenorré (minst tre uteblivande menstruationer efter 

varandra) (Norring & Clinton, 2002, b). 

 

En exakt siffra av förekomsten av ätstörningen anorexia nervosa är oklar, eftersom att 

siffrorna varierar beroende på vilka provtagnings -och bedömningsmetoder som används.  

Anorexia nervosa är en vanlig sjukdom som oftast drabbar kvinnor i åldrarna 15-19. Det har 

visat sig vara tio till 15 gånger vanligare hos kvinnor än hos män (Socialstyrelsen, 2009; 

Isomaa, Isomaa, Marttunen, Kaltiala – Heino & Björkqvist, 2009). I nutida läge är det cirka 

270 fall per 100 000 invånare per år, som drabbas av anorexia nervosa (Isomaa et al, 2009). 
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Dagens samhälle är mycket fokuserat på att kvinnan ska ha en slank kropp, detta förespråkas 

bland annat i reklamer, i utseende hos modeller eller genom idrotten, vilket kan medföra att 

fler påverkas och utvecklar anorexia (Folkhälsoinstitutet, 1999). Paulson-Karlsson (2004) och 

Folkhälsoinstitutet (1999) menar att det även kan bero på ärftlighet, personlighet och 

kulturella faktorer. Orsaken till sjukdomen är att de biologiska behoven inte blir fullständigt 

tillfredsställda, den har också en inverkan på det psykologiska som medför svårigheter i det 

sociala livet. Enligt Folkhälsoinstitutet (1999) finns det ingen exakt orsak till sjukdomen då 

den är komplex och olika för varje individ. 

 

De vanligaste symtom bland kvinnor med anorexia nervosa är kraftig avmagring som 

uppkommer då individen intar mycket lite föda i kombination med överdriven motion 

(Richelsen, 2001). Somatiska symtom som förekommer på grund av sjukdomen kan vara 

förstoppning, kalla extremiteter, långsam hjärtrytm, utebliven menstruation, uttorkning, 

hårförlust och benskörhet (Knoll, Bulik, Hedebrand, 2011). Andra symtom kan vara ångest, 

irritabilitet och undandragande från socialt umgänge (Allgulander, 2008). 

 

Har personen med anorexia nervosa svår avmagring med elektrolytrubbningar, det vill säga 

lågt kalium eller lågt magnesium i kombination med lågt blodtryck, kan detta leda till döden. 

När det gäller att få i sig föda har en individ med anorexia nervosa ofta ritualer för att kunna 

få i sig maten, till exempel att maten äts i en viss ordning och att de ska tugga ett visst antal 

innan de får svälja. Många med sjukdomen klär sig också i för stora kläder för att dölja sin 

smala kropp, det är alltså inte förrän individen undersöks och ska diagnostiseras, då de ska ta 

av sig kläderna, som den avmagrade kroppen brukar synas (Richelsen, 2001).  
 

Prognosen påverkas av hur tidigt i sjukdomsförloppet diagnosen kan fastställas och 

behandlingen inledas. Behandling på sjukhus är avgörande för deras överlevnad, där de får 

den hjälp de behöver. Personalen behöver lägga vikten på den sjukes motivation och se 

människan bakom ätstörningen (Colton & Pistrang, 2004). Målen för behandling omfattar en 

medicinsk stabilisering av patienten och att patienten ska återfå normalt BMI. Även att de ska 

få möjlighet att återhämta sig psykosocialt (Collin, Power, Karatzias, Grierson & Yellowless, 

2010). Enligt Allgulander (2008) har olika former av terapi visat sig vara betydelsefulla, bland 

annat psyko-, miljö- och familjeterapier, där patienten ska få hjälp med att avsluta sitt 

ätstörningsbeteende. Andra behandlingar för patienter med anorexia nervosa kan vara 

nutritionsbehandling av olika slag, till exempel att de ska äta små måltider för att öka 

kroppsvikten med ett halvt kilo per vecka eller sondmatning. Även KBT (kognitiv 

beteendeterapi) har effekt hos dessa personer, då det bidrar till minskade återfall (ibid). 

 

Sjuksköterskor och anhörigas perspektiv av anorexia nervosa 

I artikeln av Kyriacou, Easter & Tchanturia (2009) berättar föräldrar att personen med 

anorexia nervosa inte längre har någon förmåga att tänka sig in i en annan persons situation. 

Föräldrarna menar att kvinnorna är så fokuserade på sig själva att de inte kan se hur andra runt 

om kring känner och tycker om situationen. Sjuksköterskorna i samma studie menar att 

kvinnorna har social fobi. De menar att kvinnorna stöter ifrån sig all interaktion med andra, 

vilket gör att de har nedsatt förmåga att förstå och tolerera både positiva och negativa känslor.  

Föräldrarna berättar att kvinnorna kan ha god förmåga att märka hur andra känner och mår. 

Sjuksköterskor beskriver dock att kvinnorna inte vet hur de ska reagera i dessa situationer, 

eftersom att de har en oförmåga att bearbeta hur andra personer kan uppleva saker och ting. 

Detta beror på att de ofta är förvirrade över sina egna känslor. 

 

I studien av Bakker, van Meijel, Beukers, van Ommen, Meerwijk och van Elburg (2011) 
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visade det sig att när personerna med anorexia nervosa får i sig så pass liten mängd mat, 

belyser sjuksköterskan att föräldrar ofta upplevde att de förlorade kontrollen. De skulle vara 

nöjda om deras barm kunde få i sig någon föda överhuvudtaget. Föräldrarna upplevde sig vara 

odugliga när de inte klarade av att övertyga sitt barn till att gå tillbaka till ett normalt 

födomönster. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Arbetet har ett vårdvetenskapligt synsätt, detta kännetecknar fokus på hur individen upplever 

sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande eller sin vård. En vårdvetenskaplig utgångspunkt är 

människan som en enhet, som innefattar kropp, psyke, själ och ande. Dessa begreppsliga 

aspekter nämns inte utan det talas endast om ”människan” (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärlden är den levda världen, en vardagsvärld och en 

berättelse om hur varje enskild individ förstår världen utifrån sin egen subjektiva kropp som 

innefattar alla sinnen, det vi ser, hör och känner. För att få förståelse för människans livsvärld 

ska en lyssnande och uppmärksammande inställning finnas, där egna förutfattade meningar 

inte ska inblandas (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden bejakas då det finns ett intresse 

för att förstå personens egen berättelse om dess liv och detta ses som en unik livshistoria 

(Dahlberg et al., 2003). I livsvärlden förekommer oundvikligen känslor av hälsa och ohälsa. 

Hälsan övergriper en stor del i människans liv och kan innebära både ett välbefinnande och ett 

lidande, där välbefinnande är en unik och personlig inre upplevelse hos människan och är 

kopplat till att känna sig frisk. Lidande innebär att individen känner en förlust av helhet och 

kontroll och är det outhärdligt förknippas det med ohälsa (Wiklund, 2003). Ohälsa beskrivs 

som en känsla av ”hemlöshet”, personen känner sig inte hemma i sin kropp, vilket försvårar 

människans sökande efter hälsa. I människors liv finns alltid ett livslidande som påverkas av 

den levda livssituationen. Då kroppen upplevs förändrad på grund av ohälsa, handlar det om 

ett sjukdomslidande som beskrivs som ett lidande som uppkommer av symtom, men också av 

känslor såsom ensamhet och sårbarhet i samband med sjukdom. Vårdlidande är ytterligare ett 

lidande som orsakas av dåligt bemötande och på bristande kunskap i vårdandet (Dahlberg et 

al., 2003). Är lidandet slutligen uthärdligt upplevs hälsa, personen känner sig som en helhet 

med mening och sammanhang i livet (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Författarna undersöker kvinnors upplevelser av att leva med anorexia. I arbetet blir begrepp så 

som livsvärld, välbefinnande, lidande och subjektiv kropp en kärna, för att förklara och förstå 

innebörden av att leva med sjukdomen. 

 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNING 

I dagens samhälle är Anorexia nervosa en vanligt förekommande sjukdom och dessa individer 

kan mötas på vilken arbetsplats som helst inom vården. Mycket kvantitativ forskning har 

gjorts inom detta område, dock inte lika mycket av forskning med kvalitativa ansatser. 

Föreliggande studie har därför en kvalitativ inriktning, då syftet är att lyfta fram kvinnors 

upplevelse.  

 

Som blivande sjuksköterskor är det väsentligt att ha kunskap om hur individens livsvärld kan 

se ut och hur individen upplever att det är att leva med sin sjukdom. På så vis blir det möjligt 

att ge ett professionellt bemötande och sätta sig in i individens vardagliga värld, alltså se 

individen bakom sjukdomen. Hur upplever då kvinnor att det är att leva med anorexia 

nervosa? Denna fråga hoppas författarna få svar på i litteraturstudien. 
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SYFTE 

Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 

 

METOD 

Författarna valde att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats (Forsberg & Wengström, 

2008). I kvalitativa studier är det personers upplevelser som ska undersökas för att få en 

djupare förståelse i deras livsvärld. Huvudsyftet med denna typ av studie är att studera 

fenomen eller tolka erfarenheter (Segesten, 2006). I den kvalitativa forskningen studeras 

helheter av resultat från undersökningen, det mest väsentliga fångas upp, där det är viktigt att 

ta tillvara på kategorier som är relevanta för den fråga som studeras (Graneheim & Lundman, 

2008). 

 

Datainsamling 

Litteratursökningen gjordes på Linneuniversitets bibliotek, med inledande hjälp av en 

bibliotekarie, i sökandet efter sökord relevanta till studiens syfte och inklusionskriterier, vilket 

även Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) föreslår. Vetenskapliga artiklar söktes i 

artikeldatabaser och bibliotekskatalogen tillgängliga på Linneuniversitetets bibliotek. 

Databaserna Cinahl, Pubmed, psychINFO, Wiley och LibHub/ELIN, användes, eftersom de 

innehåller artiklar som ingår i ämnesområden för hälso- och vårdvetenskap (Willman et al, 

2011) 

 

Några av sökorden var; ”anorexia nervosa”, ”coping” och ”Qualitative study” användes också 

för att säkerhetsställa att artiklarna skulle vara kvalitativa. Det sistnämnda sökordet användes 

med trunkering där ordet ”study” skrevs som ”stud*” där trunkeringen är stjärnan. Detta görs 

då alla databaser inte söker på alla de böjningsformerna (Östlundh, 2006) (bil. 1).  

 

Artikelsökningar gjordes i flera omgångar både gemensamt och enskilt av författarna, för att 

därmed öka möjligheten att kunna hitta önskade antal artiklar med bra kvalitet. Kunde inte 

artiklar hittas genom databaserna, gjordes sökningar i Google Scholar på artikelnamnen och 

kunde därigenom hittas (Östlundh, 2006). För att få fram lämpliga artiklar inom ämnet, 

nyttjades de utvalda sökorden.  

 

Urvalsförförande 

Elva vetenskapliga arbeten ingår i studien och var peer-reviewed och vetenskapligt granskade 

enligt Ulrichsweb
TM

 global serials directory. 

Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga arbetena skulle handla om kvinnor med anorexia 

nervosa och deras upplevelser kring det och även att artiklarna skulle vara skrivna på språk 

som författarna behärskar, det vill säga engelska, svenska, danska och norska. De skulle inte 

vara äldre än åtta år (2003-2011). Vetenskapliga artiklar användes för att få en fullständig 

översikt av intresseområdet. Exklusionskriterierna användes enligt Friberg (2006, a) och 

innebar i denna studie att litteraturen inte skulle handla om mäns upplevelser av att leva med 

anorexia nervosa och för att avgränsa syftet med studien exkluderades även kvinnor med 

andra ätstörningar (Friberg, 2006, a). 

 

Abstrakten lästes för att se att de motsvarade syftet och frågeställningar och när de lät 

passande öppnades artiklarna i fulltext och lästes översiktligt. Kunde användbart material 

urskiljas som ansågs motsvara syftet och var passande för denna studies resultat, valdes det ut, 

på detta vis har elva artiklar hittats (Willman et al., 2011) (bil. 2). 
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Kvalitetsgranskning 
Från början granskades tolv artiklar enligt ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod, tagen ur Willman, et al (2011), men eftersom en artikel handlade mer 

allmänt om sjukdomen och inte innehöll upplevelser, valdes denna bort vilket resulterade i 

elva artiklar som utgör resultatet, se bilaga 2. Protokollet innehåller granskningsfrågor där 

varje fråga ger en poäng, maxpoängen är 14. Poängen räknades om i procent, där hög kvalitet 

motsvarar 80 % -100 %, medelkvalitet 70 % - 79 % och låg kvalitet 60 % - 69 %. 

Tillsammans granskades var artikel för sig enligt protokollet för kvalitetsbedömning och 

resulterade i att åtta artiklar hade hög kvalité medan tre hade medelhög kvalité (Willman et 

al., 2011) (bil. 3). Denna kvalitetsgranskning genomfördes för att kunna påvisa trovärdighet 

och kvalitet hos de utvalda artiklarna. 

 

Dataanalys 

Analysen gjordes enligt en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) metod, där den kvalitativa innehållsanalysen inriktar sig på att hantera, granska och 

tolka stora mängder data, vilken används bland annat inom vårdvetenskapen. Den insamlade 

datan analyserades utifrån ett manifest perspektiv, vilket betyder att direkt kunna analysera 

och se det väsentliga i texten som läses (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim & 

Lundman, 2008). Alternativt finns även en latent innehållsanalys, där innehållet är dolt och 

analysen utvecklar teorier och modeller (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna använde 

den manifesta analysen och beskrev det utläsbara i texterna. 

 

Utgående från Forsberg och Wengström (2008) och Graneheim och Lundman (2004) har 

innehållsanalysen utförts på ett systematiskt sätt. Artiklarnas resultat lästes tillsammans 

grundligt igenom, flera gånger, för att få översikt av helheten i materialet. Resultaten 

jämfördes med syftet för att se att de stämde överens. Enligt Graneheim och Lundman (2008) 

skapades meningsbärande enheter, som innehåller meningar och stycken av texten som hör 

ihop till innehåll och sammanhang. Därefter kondenserades enheterna, då texten förkortades 

ner och texten blev mer lätthanterlig, utan att något viktigt försvann och kärnan besvarades. 

Sedan urskiljdes koder, som kortfattat beskrev meningsenheternas innehåll och gjorde att 

författarna kunde reflektera över insamlad data på ett nytt sätt. Slutligen skapades kategorier 

utav koderna. Innehållet i varje kategori var likartat och skiljde sig från innehållet i de övriga 

kategorierna. Några av kategorierna har underkategorier, där innehållet kan relateras till 

kategorin, också kallat, huvudrubriken. 
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Tabell 1. Exempel på två kategorier som framkom ur innehållsanalysen utifrån Graneheim 

och Lundmans (2008) metod. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

En brist i 

medvetandet av 

emotionella 

upplevelser. 

Det är 

beskrivet som 

en oförmåga att 

hantera och 

identifiera 

känslor. De har 

känslosväng-

ningar som 

innebär både 

förvirring och 

meningsfullhet 

när förklaring 

av sjukdomen 

sker. 

 

Känslosvängning

ar infinner sig, de 

har oförmåga att 

identifiera känslor 

och kan känna 

både förvirring 

och 

meningsfullhet 

när de förklarar 

tillståndet. 

 

 

Känslostorm Känslor Upplevelsen av 

sig själv 

Deltagarna 

beskrev 

anorexia 

nervosa som en 

känsla av 

stabilitet och 

säkerhet. Med 

strikta regler, 

struktur i livet 

och när de vet 

vad som 

kommer hända 

härnäst, känner 

de kontroll 

över tillvaron. 

De söker stabilitet 

och säkerhet för 

att kunna ha 

kontroll över sitt 

beteende. 

Kontroll  Kontroll 

 

 

 

Etiska överväganden 
I artiklarna var deltagandet frivilligt och deltagarna hade även möjlighet att få avbryta när de 

ville utan att de behövde förklara varför. Det var också viktigt att författarna respekterade 

deltagarnas integritet och den information de delgav. Deltagarna hade också fått information 

om studiens syfte, mål och eventuella risker samt skriftligt gett sitt medgivande innan 

studierna inleddes (Helsingforsdeklarationen, 1964/2002). Studierna ska även vara 

redovisade, granskade och godkända av en etisk kommitté. Författarna behandlade det 
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offentliga materialet med respekt och inga egna värderingar inkluderades. Nyttan med studien 

övervägdes i förhållande till eventuella skador den kan orsaka (Forsberg & Wengström, 

2008). Skadorna kan vara om innehållet i texten upplevs kränkande för läsaren, om denne har 

sjukdomen. Det kan även vara så att innehållet, som handlar om vad sjukdomen bringar för 

positiva saker för individen och exempelvis dennes självförtroende, påverkar unga tjejer. 

 

RESULTAT 
Utifrån analysen av artiklarna uppkom fyra kategorier som presenteras nedan, vilka är; 

Upplevelsen av sig själv, med underrubrikerna Sjukdomens påverkan, Känslor och Identitet, 

Relationer, med underrubrikerna Relationer till omgivningen, Relationer till vårdpersonal, 

Kroppsuppfattning och Kontroll.   

 

Upplevelser av sig själv 
Sjukdomens påverkan 

Kvinnorna med anorexia nervosa förklarade sjukdomen som en yttre enhet separerade från 

dem själva, där enheten var något som inte kunde kontrolleras, men som kvinnorna samtidigt 

mådde bra av (Alistair Ross & Green, 2011; Colton & Pistrang, 2004). Kvinnorna pratade 

med andra om sjukdomen som om det vore en tredje person. I själva verket talade de om sig 

själva och försökte få andra att tro att det handlade om en helt annan person, eftersom 

sjukdomen var något de vill distansera från sig själva (Espeset, Nordbö, Gulliksen, Skårderud, 

Geller & Holte, 2011). 

 

Kvinnor upplevde att anorexia nervosa var en röst som kontrollerade personens tankar och 

handlingar. Denna röst inverkade i allt kvinnorna gjorde för att ständigt bli tillfredställd. 

Sjukdomen kunde av kvinnorna också förklaras i likhet med rösten som en ”vän”, som alltid 

var där för den sjuke, talade sanning och fick denne att ta beslut. Kvinnorna kände sig därmed 

aldrig ensamma. ”Vännen” sa kränkande ord och uppmanade dem att inte äta något. Trots det 

beskrev kvinnorna att ”vännen” eller ”rösten” också kunde ge dem trygghet och upplevde 

struktur och stabilitet i livet (Higbeg & Fox, 2010;Colton & Pistrang, 2004; Williams & Reid, 

2008). I artikeln av Alistair et al. (2011) beskrev kvinnorna att anorexian kunde ses som en 

sköld som de gömde sig bakom. Sjukdomen hjälper dem att gömma sig ifrån känslan av 

ensamhet som uppkom av att deras inre värld var splittrad. I tre artiklar (Fox, 2009;Colton & 

Pistrang, 2004;Williams & Reid, 2008) ansåg studiedeltagarna att det därmed var en ständig 

inre kamp om något som var både hjälpligt och skadligt. 

 

Flera studier (Kyriacou et al., 2009; Nordbö, Espeset, Gulliksen, Skårderud & Holte, 2006; 

Williams & Reid, 2008) visade att kvinnor inte visste hur de genom verbal kommunikation 

skulle uttrycka mentala problem. I artiklarna av Alistair Ross och Green (2011) och 

Skårderud (2007) menade kvinnorna att anorexia nervosa liknades vid ett ”monster” höll för 

deras mun och var fastklamrat kring deras kropp och kändes som en fiende för dem (Alistair 

Ross & Green, 2011; Skårderud, 2007). Vidare kunde sjukdomen beskrivas vara en mördare 

som ständigt försökte ta död på den sjuke (Higbed & Fox, 2010; Williams & Reid, 2008). 

 

Känslor 

Personer med anorexia nervosa ville vara perfektionister som inte visade känslor. De kunde 

vara totalt känslokalla, andra stunder var känslorna väldigt kraftfulla men svåra att utnyttja 

och dämpa. Det kunde pendla mellan att kvinnorna var arga och tillbakadragna, glada och 

sorgsna (Kyriacou et al., 2009). I studien av Fox (2009) upplevdes sorgsenhet vara en ständigt 

närvarande känsla hos studiedeltagarna, som en följd av upprördhet eller ilska. I artikeln 

Kyriacou et al (2009) ansåg kvinnorna att sorgsenheten var svår att uttrycka och dela med sig 
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av till andra, vilket gjorde dem nedstämda i sjukdomen eftersom de inte var nöjda med sig 

själva.  

 

I think, sadness was important for me because I’d realised that it’s kind of like because I was 

being sad well probably depressed for so long and just by being like this and not being 

comfortable with myself that being what I feel crappy and sad… (Fox, 2009, s. 292). 

 

Anorexia nervosa var ett sätt att lindra överväldigande och hotfulla känslor (Kyriacou et al., 

2009). I en artikel menade kvinnorna att dessa känslor var frustration och nedstämdhet och 

dessa känslor fanns där hela tiden (Koruth, Nevison, & Schwannauer, (2011). 

 

En skamkänsla fanns även ständigt hos kvinnorna som kunde uppkomma av känslor som 

depression, då livet var outhärdligt (Dignon, Beardsmore, Spain & Kuan, 2006; Skårderud, 

2007; Nordbö et al 2006). Andra skamframkallande känslor var avundsjuka som gjorde att de 

kände sig misslyckade när de jämförde sitt utseende med andra. De upplevde även skam över 

att ha en psykiatrisk diagnos (Skårderud, 2007). För ett fåtal kvinnor (Nordbö et al., 2006) var 

anorexia nervosa ett sätt att uttrycka att de hade en önskan om att inte leva mer.  

 

I studien av Fox (2009) kunde individer med sjukdomen känna skam och skuld om de skulle 

komma i konflikt med andra. Kvinnornas sätt att bli av med känslorna var att straffa sig 

genom att inte äta, känslorna blev inte uttryckta verbalt och sjukdomen fortsatte att 

underhållas. De menade att de undvek att uttrycka känslor för att känslor inte var tillåtna och 

acceptabla. I artikeln skriven av Koruth et al (2011) kunde de känna sig förtvivlade om de 

upplevde lycka och mådde väl.  

 

I flera tudier (Koruth et al., 2011; Higbed & Fox, 2010; Williams & Reid, 2008; Skårderud, 

2007; Nordbö et al., 2006) framkom att kvinnorna ansåg sig ha brist i insikt på sina känslor 

och uttryckte detta genom självdestruktivitet. I andra studier (Kyriacou et al, 2009; Koruth et 

al, 2011; Fox, 2009) sade kvinnorna att de hade svårt för att känna igen och behärska sina 

känslor. ”I think it’s also an issue of identifying emotions, and other people I’ve talked to as 

well, if you ask them how they feel they just don’t know, and I’m like that quite a lot” 

(Kyriacou et al, 2009, s. 847). Kvinnor med anorexia nervosa hade känslor av att sjukdomen 

både var något meningsfullt och förvirrande i livet. Detta bidrog till ett dilemma där 

kvinnorna menade att sjukdomen hade ett syfte som gjorde att de fick en känsla av 

sammanhang och mening i livet och där medvetenhet om de negativa konsekvenserna av 

anorexia nervosa fanns (Higbed & Fox, 2010).  Känslorna var som en virvelvind där de ena 

dagen inte kunde tänka sig ett liv utan anorexia nervosa, andra dagar ville de bara vara 

normala (Higbed & Fox, 2010;Williams & reid, 2008).  

 

Identitet 

Kvinnor med anorexia nervosa berättade att sjukdomen hjälpte dem att skapa en ny identitet. 

Orsaken till detta var att kvinnorna hade vant sig vid att leva på det sättet och skulle inte 

kunna tänka sig leva på annat sätt (Kyriacou et al, 2009; Higbed & Fox, 2010; Williams & 

Reid, 2008; Skårderud, 2007; Nordbö et al., 2006). ”… it’s sort of my identity, this illness, as 

I’ve discovered over years, this is who I am, this is all I know.” (Higbed & Fox, 2010, s. 317). 

Den nya identiteten gjorde kvinnorna osårbara och livet kändes mer värdefullt än tidigare, då 

de hade kontroll över sig själv och födan, vilket gav dem ökat självförtroende (Williams & 

Reid, 2008; Skårderud, 2007; Nordbö et al., 2006). Personligheten förändrades med 

sjukdomen och kvinnorna var inte sig själva, de var mer aggressiva och fick lättare 

vredesutbrott istället för att uttrycka sorgen (Koruth et al., 2011; Higbed & Fox, 2010; 



 

9 

 

Williams & Reid, 2008; Skårderud, 2007; Nordbö et al., 2006). 

 

Kvinnor berättade att de inte kände sig värda att leva. De upplevde sig själva som en 

besvikelse, att de var svaga och inte gjorde någonting rätt. De kände att de ville ta så lite plats 

som möjligt, deras ambitioner och åsikter var inte värda att nämna (Skårderud, 2007; Dignon 

el at, 2006; Fox, 2009). 

 

Anorexia nervosa var en sjukdom som bidrog med mycket ambivalenta känslor. Detta 

uppkom av en konflikt där kvinnorna frågade sig om sjukdomen bidrog till en känsla av 

kontroll, om det var något som var en viktig del i deras identitet som kunde hanteras, eller om 

sjukdomen hade kontroll över deras identitet och var en fiende som måste bli bortjagad 

(Higbed & Fox, 2010; Williams & Reid, 2008). 

 

Relationer 

Relationer till omgivningen 

Det fanns något inombords som medförde lidande för kvinnorna, detta kunde bero på sexuella 

övergrepp eller andra trauman (Fox, 2009; Dignon et al., 2006; Alistair et al, 2011; Skårderud, 

2007). I flera artiklar framkom att det även kunde bero på relationsproblem eller höga krav 

från både sig själva, vänner och familj. Andra krav kunde komma från samhället där media 

hade en stor inverkan med supersmala modeller och bantningsmetoder (Dignon et al, 2006; 

Kyriacou et al., 2009; Nordbö et al 2006; Williams & Reid, 2008). 

 

I tre studier (Fox, 2009; Koruth et al., 2011; Kyriacou et al., 2009) menade kvinnorna att de 

isolerade sig från socialt liv eftersom de hade svårigheter med interaktioner. I artikeln av 

Kyriacou et al (2009) beskrev kvinnorna att de på grund av isoleringen, får brister i sociala 

färdigheter. Några berättade att de inte haft vänner på tio år. I andra studier (Higbed & Fox, 

2010; Williams & Reid, 2008; Skårderud, 2007; Nordbö et al, 2006) ansåg kvinnorna tvärtom, 

att sjukdomen kunde få dem att känna sig uppmärksammade i sociala umgängen, de fick 

komplimanger som gav dem ett värde som människa. I flera studier (Williams & Reid, 2008; 

Skårderud, 2007; Nordbö et al, 2006) upplevde studiedeltagarna att andra människor 

uppmärksammade att de förlorade mycket i vikt och blev oroliga för kvinnorna. Detta hjälpte 

kvinnan att känna sig älskad, de fick ökat självförtroende och bekräftelse eftersom anorexian 

fick dem att känna sig egocentriskt starka. I studien av Dignon et al (2006) förklarade sig 

kvinnor med sjukdomen som en robot där ingenting någon sade påverkade dem. 

 

Relationer till vårdpersonal 

Det framkom hur kvinnor med anorexia nervosa upplevde svårigheter med att lita på andra 

och måste lära känna personer väl för att våga öppna upp sig och låta dem komma närmre 

(Alistair-Ross et al., 2011; Kyriacou et al., 2009). Vidare i Skårderud (2007) menade 

kvinnorna att det är för att inte känna sig tvingade till att ändra på sitt beteende i samband 

med behandling. Dessutom beskrev kvinnorna i Alistair-Ross et al (2011) och Fox (2009), att 

om de inte lärde känna sjukvårdspersonalen, kände de ingen tillit, de varken lyssnade eller tog 

in det som sades. Kvinnorna uttryckte att det var betydelsefullt att ha en förtrogen person som 

de kunde dela med sig av känslan till.  

 

Personer med anorexia nervosa upplevde att personalen såg personen bakom sjukdomen och 

hjälpte den drabbade att bli medveten om orsaken till att de var så fokuserade på mat. ”I kind 

of felt like I was being heard and I actually had a part in this and wasn´t just a balloon being 

pumped up” (Colton & Pistrang, 2004, s. 313). När kvinnorna kände sig ensamma och utom 

kontroll var sjukhuset en plats som gav dem stabilitet och vänlighet då de fick vara i 
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vårdpersonalens närvaro. Individen upplevde en chans att uttrycka all ilska och det negativa 

de hade inom sig (Alistair-Ross et al, 2011). I artikeln av Colton och Pistrang (2004) beskrev 

kvinnor däremot att personalen tänkte att de är som vilken person som helst, kvinnorna fick 

ett objektivt bemötande som inte var till någon hjälp. De kunde också känna sig ignorerade 

när personal ibland endast fokuserade på att hjälpa personer som verbalt uttryckte att de 

behövde hjälp. Kvinnorna berättade att om personalen var påtvingande med behandling och 

bemötande, ville inte kvinnorna ta emot detta utan kämpade för att undgå behandling. Vid 

andra tillfällen kunde det istället vara en mycket värdefull tid när de blev uppmuntrade och 

fick stöd av personalen.  

 

Kroppsuppfattning 

Kvinnorna straffade sig med självsvält för att de uppfattade sig otillräckliga i sin kropp och de 

tyckte inte om sitt utseende. De ville se så bra ut som möjligt från utsidan, för att passa in i 

omgivningen och bli mer omtyckta (Williams & Reid, 2008; Fox, 2009;Dignon et al., 2006; 

Skårderud, 2007; Espeset et al., 2011). 

 

Kvinnor med sjukdomen berättade även om att när de åt kände de sig skyldiga och 

avskyvärda för att de åt och när de inte åt fick de skuld för att de inte borde göra något som är 

skadligt för kroppen (Fox, 2009; Colton & Pistrang, 2004; Williams & Reid, 2008). Kvinnor 

med anorexia nervosa upplevde sig väga mer än vad de i själva verket gjorde när de såg sig 

själva i spegeln. De blev frustrerade då de egentligen visste att det var omöjligt att de var 

tjocka, de ville dock inte komma till insikt med det. ”With my eyes I actually saw myself as 

big, but my intellect told me that it couldn’t be true” (Espeset et al, 2011, s. 184). Detta 

resulterade i att kvinnorna fortsatte svälta sig eftersom de var rädda för att gå upp i vikt (Fox, 

2009; Dignon et al., 2006; Skårderud, 2007; Espeset et al., 2011; Koruth et al., 2011). De 

förnekade att deras undervikt var ohälsosam och hur detta påverkade dem. De ansåg att de 

inte hade något problem, eftersom de fortfarande tänkte att de åt normala mängder mat 

(Higbed & Fox, 2010; Skårerud, 2007). Kvinnorna var stolta över sin låga kroppsvikt, att 

svälta sig fick dem att må bra då de i detta skede började tycka om sin kropp som de tidigare 

inte gjort (Fox, 2009).  

 

När kvinnorna från andra fick kommentarer som de inte tyckte om, blev de irriterade och 

önskade ännu mer att de ville se annorlunda ut till utseendet (Fox, 2009). Detta kunde liknas 

vid en ond spiral (Dignon et al., 2006; Skårderud, 2007; Nordbö et al., 2006; Higbed & Fox, 

2010) som gjorde att de inte hade insikt i hur långt det hade gått från dess att de blev sjuka 

(Dignon et al., 2006). Trots detta kunde kvinnorna vara medvetna om att det inte var normalt 

att vara underviktig och att det inte såg hälsosamt ut (Koruth et al., 2011;Espeset et al., 2011). 

 

Smalhet är ett ideal bland individer med sjukdomen (Skårderud, 2007; Nordbö et al., 2006; 

Higbed & Fox, 2010) och kvinnorna tänkte att om de håller fast vi detta, kommer allt annat att 

ordna sig då de upplevde ett välbefinnande av att gå ned i vikt (Dignon et al., 2006;Skårderud, 

2007; Nordbö et al., 2006; Higbed & Fox, 2010). 

 

Kontroll 
Två studier (Colton & Pistrang, 2004; Williams & Reid, 2008) visade på att kvinnorna 

upplevde att sjukdomen var ett sätt att klara och kontrollera det vardagliga livet. Varje dag var 

planerad och bestod av strikta regler och ritualer om mat. I artikeln av Dignon et al. (2006) 

visste kvinnorna precis hur de skulle göra för att kunna undvika att äta, då det bara var tillåtet 

att äta på speciella tider. Ritualer var att lägga upp en viss tillåten mängd mat och dryck som 

innehöll en bestämd mängd kalorier och hoppades på att de skulle missa den tillåtna tiden att 
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äta på. Kvinnorna satte också upp mål med svältbeteendet, som de sporrades av om de kunde 

fullfölja dem. Ett mål kunde vara att de jämförde sig med andra och deras utseende, och att de 

ville se bättre ut än dem. Nådde kvinnorna inte dessa mål, straffade de sig med överdriven 

motion. I studien skriven av Nordbö et al (2006) upplevde mer än hälften av kvinnorna sig 

förvirrade och oorganiserade utan dessa regler och ritualer i vardagen. Utan sjukdomen skulle 

de ha en rädsla för att förlora förmågan för att kunna kontrollera vardagslivet.  

 

Ett flertal studier (Fox, 2009; Skårderud, 2007; Dignon et al., 2006; Nordbö et al 2006; 

Higbed & Fox, 2010) visade på att med anorexian var livet endast fokuserat på kropp, vikt 

och mat, det blev till en besatthet. I artiklarna av Dignon et al (2006), Nordbö et al (2006) och 

Higbed och Fox (2010) menade studiedeltagarna därför att de hade mindre energi kvar till att 

kunna hantera andra situationer som uppstod. Personer med anorexia nervosa förklarade att 

självsvält var ett sätt att kontrollera saker i livet då de kände att de inte hade kontroll över 

något annat. I artikeln av Dignon et al (2006) kände sig kvinnorna ofta olyckliga och att de 

kände en form av förlust i livet som kunde liknas vid ett hål som behövde fyllas i. Det var 

anorexian som fyllde detta hål med att matintaget var kontrollerad. 

 

It’s it’s the the one part of your life that you can control what you eat… It’s commonly the one 

thing in your life that you can control and… It’s just sort of well a means of that control isn’t 

it you know. (Dignon et al, 2006, s 949). 

 

Sjukdomen bidrog till att kvinnorna blev stolta över att de kunde hantera något på ett bättre 

sätt än vad andra runt omkring kunde (Williams & Reid, 2008; Skårderud, 2007; Nordbö et 

al., 2006). I sex studier (Dignon el al., 2006; Koruth et al., 2011; Higbed & Fox, 2010; 

Williams & Reid, 2008; Skårderud, 2007; Nordbö et al., 2006) beskrev kvinnorna att 

kontrollen var det allra viktigaste i sjukdomen och en typ av tillfredställelse infann sig då, 

eftersom de upplevde sig vara annorlunda och speciella. 

 

DISKUSSION 
Resultatet i denna litteraturstudie visade hur kvinnor som lever med anorexia nervosa 

upplever att sjukdomen påverkar dem som person, det är en paradoxal erfarenhet, där tankar 

och känslor hela tiden pendlar från en sak till en annan och kan motsäga varandra. Det visade 

sig att sjukdomen upplevdes vara en inre kamp mellan något som är meningsfullt och 

förvirrande. Litteraturstudiens fynd kommer att diskuteras i resultatdiskussionen.  

 

Metoddiskussion 

Författarna använder sig endast utav kvalitativa studier eftersom syftet är att undersöka 

subjektiva upplevelser och erfarenheter där en djupare förståelse kan skapas för en viss 

patientgrupp. Hade både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts, kunde ett bredare 

perspektiv nåtts, då förståelsen inte bara hade blivit mer djupgående av de kvalitativa 

artiklarna utan de kvantitativa artiklarna hade också genererat kunskap baserade på mätningar 

och skattningar av fenomenet anorexia nervosa. Efter övervägande kring risken att de 

subjektiva upplevelserna skulle skymmas av förklaringar, förekomst och sjukdomssamband 

(Forsberg & Wengström, 2009), uteslöts kvantitativa studier.  

 

Sökningar gjordes till en början på egen hand i databaserna Pubmed, Libhud/ELIN, 

PsychINFO och Cinahl där ”Cinahl Headings” användes, eftersom de innehåller artiklar som 

ingår i ämnesområden för hälso- och vårdvetenskap (Willman et al., 2011), vilket stärker 

tillförlitligheten och giltigheten i de utvalda artiklarna. Däremot kan det vara en svaghet att 

artiklarna bara har sökts genom Linnéuniversitetets hemsida, men eftersom författarna har 
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haft en tidbegränsning, beställdes inte artiklar. Efter egna sökningar påträffades ett stort antal 

vetenskapliga studier som inte ansågs vara specifika och det var svårt att hitta sökord med rätt 

inriktning. Svårigheter med att hitta artiklar med kvalitativ ansats gjorde att kontakt togs med 

en bibliotekarie, som gav tips om hur kombinerade ord kunde användas och visade hur ett så 

kallat aspektord kunde användas, som är en valmöjlighet i Cinahl Headings. Sökningen blir då 

mer komprimerad och inriktad på ämnet som eftersöks. Aspektordet som valdes i denna 

studie var psykosociala faktorer eftersom denna inriktning motsvarade syftet. För att 

sökningarna skulle bli mer omfattande och inriktad och inte riskera att förlora användbart 

material, gjordes sökningarna både med och utan aspektord (Forsberg & Wengström, 2008; 

Östlundh, 2006). 

 

Från början var avsikten att avgränsa studien till att undersöka hur kvinnor 13-30 år upplever 

att det är att leva med anorexia nervosa. På grund av svårigheten att finna vetenskapliga 

arbeten inom åldersintervallet fick det tas bort.  Syftet blev därmed; hur kvinnor upplever att 

det är att leva med anorexia nervosa. Alltså hur de upplever att det är att leva med sjukdomen 

när de är sjuka. Detta syfte gav ett bredare resultat. Hade en åldersbegränsning inkluderats 

hade resultatet blivit snävare med färre artiklar och det hade förmodligen gjort att resultatet 

sett annorlunda ut, eftersom att det snäva antalet artiklar kunde ha gjort att vissa fynd gått 

förlorade.  

 

Hade önskat antal artiklar inte hittats, var självbiografier ett alternativ som övervägdes för att 

besvara syftet, men då önskat antal artiklar hittades, valdes självbiografier bort. En annan 

anledning till att självbiografier valdes bort var tidsbegränsningen, då det kräver mycket mer 

tid att exempelvis analysera och framställa ett resultat från böcker än artiklar. Dock kräver 

artiklar mycket mer tid under datainsamlingen och urvalsförförande, vilket inte självbiografier 

gör. Att göra en intervjustudie valdes också bort på grund av tidbegränsningen. Det fanns 

heller inget tillstånd till att utföra intervjuer, då de är patienter som bedöms vara en sårbar 

grupp. Om resultatet baserats på självbiografier eller intervjuer hade förmodligen resultatets 

innehåll kunnat få mer bredd och djup i och med följdfrågor i intervjuer och utförligare 

beskrivningar av upplevd verklighet i självbiografier. 

 

Studien utgörs enbart av kvinnors upplevelser av sjukdomen eftersom att det är mest 

förekommande bland dessa. Anledningen till att mäns upplevelser exkluderades i 

litteraturstudien, berodde på den förutfattning att det inte finns tillräckligt många artiklar om 

mäns upplevelser av sjukdomen. 

 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån granskningsmodellen av Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006), där författarna läste och gjorde granskningen tillsammans. En svaghet kan vara att 

granskningen inte gjordes separat av båda författarna, då personer kan tolka olika och komma 

fram till resonemang om kvalitet som skiljer sig från varandra. Detta kunde bidragit med en 

mer ingående kvalitetsgranskning då en diskussion hade skett från två synvinklar. Enligt 

Willman et al (2006) hade detta kunnat öka trovärdigheten för datainsamlingen eftersom det 

ökar möjligheten att uppmärksamma eventuella bias. Dock var författarna överens om att 

gransknigen skulle göras tillsammans, då en diskussion direkt kunde ske på grund av 

oenighet. Bedömningarna avseende artiklarnas kvalitet stämde överens mellan författarna. 

Sista frågan i protokollet var ”Huvudfynd”, en öppen fråga med svar som ger en 

sammanfattning av vad som undersöks. En poängsättning kunde inte göras på denna fråga 

eftersom det inte fanns några svarsalternativ som; ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. Svaret på denna 

fråga fanns dessutom i samtliga artiklar och redovisas i artikelöversikten, därmed är det inget 

som påverkar kvalitén av artiklarna.  
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En artikel av Alistair-Ross och Green (2011) med två deltagare, klassades med medelhöga 

poäng. Artikeln inkluderades i studien då mer än hälften så många likheter än skillnader med 

andra utvalda artiklars resultat kunde urskiljas, den anses därför vara trovärdig (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

Några av de utvalda artiklarna är skrivna av samma forskare, vilket kan anses vara en svaghet, 

då värderingar och åsikter från undersökningar av andra forskare kan bidra till annorlunda 

teorier. Författarna valde att inkludera dessa studier efter reflektion kring att det inte behöver 

påverka trovärdigheten negativt eftersom att dessa författare forskar mycket och har god 

kunskap inom detta område. Möjligheten finns även att forskarnas erfarenheter och 

förförståelse kan ha utökats och vidgat deras forskningsområde, vilket istället kan betraktas 

som en styrka. I kvalitetsgranskningen av alla artiklar, klassades dessa författarnas artiklar 

med hög kvalité, vilket är ännu en orsak till att de valdes. 

 

Under arbetet med litteraturstudien har författarna tagit hänsyn till att följa de etiska principer 

som satts upp genom att inte förvränga resultatet eller lägga in förförståelse eller egna 

värderingar i det (Forsberg & Wengström, 2008). Det behövs öppenhet och följsamhet för att 

förförståelsen inte skulle påverka analysprocessen och för att artiklarna skulle bli presenterade 

på ett så rättvist sätt som möjligt.  

  

Innehållsanalysen av Graneheim och Lundman (2004) valdes för att kunna besvara syftet och 

för att det är en analys som är väsentlig vid kvalitativa studier, där mycket data samlas in på 

en och samma gång. Deras tydligt beskrivna metod för innehållsanalys följdes grundligt då 

kärnan i arbetet kunde uppkomma på ett korrekt sätt. Analysen av materialet gjordes i 

samarbete av båda författarna, för att analysen skulle bli noggrann och väl genomförd. Genom 

att följa en analysmetod och väl beskriva urvalet och analysarbetet, stärks trovärdigheten, och 

läsarens möjlighet att återupprepa studien ökar (Graneheim & Lundman, 2004). Att använda 

en analysmetod som är lätt att förstå och följa, minskar risken att begå fel i analysprocessen 

och genom det ökar analysens tillförlitlighet. Ett annat sätt för att höja analysens trovärdighet 

är användandet av lämpliga citat. Under studiens genomförande har strävan varit att syfte, 

urval, datainsamling och analys ska vara så väl beskrivet att tillvägagångssättet kan användas 

av andra.   

 

Flertalet av artiklarna som analyserats har sitt ursprung i England och ett fåtal i Norge. Detta 

anser författarna inte har någon inverkan på resultatet, eftersom att människor i Europa har 

relativt lika levnadssätt, det kan därför ändå bli tillförlitligt och överförbart till Sverige och 

många andra länder. Resultatet kan ses som tillförlitligt och giltigt eftersom det går att 

överförbara det till individer i andra sammanhang. Det ökar trovärdigheten i litteraturstudien 

att de utvalda artiklarna överensstämmer i sina resultat och att de bara är inriktade på kvinnors 

upplevelser av sjukdomen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Artiklar som utgör denna 

studie är högst åtta år gamla. Forskningsresultat och vad som räknas som sanning uppdateras 

ständigt, därför var det av betydelse att artiklarna var så nya som möjligt, där av är resultatet 

tillförlitligt och giltigt (Friberg, 2006, b). 

 

Författarna anser att en tillräcklig mättnad av data har uppnåtts, eftersom att de elva utvalda 

artiklarna innehåller flertal likheter. Resultatet anses därför tillförlitligt och har överförbarhet 

till andra personer med anorexia nervosa. Ytterligare tillförlitlighet kunde tillkommit om 

studien hade utgjorts av fler artiklar, som stärkt det som redan står skrivet. Författarna har 

däremot kommit fram till att den mängd artiklar som utgör litteraturstudien har bidragit till att 
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syftet har besvarats. 

 

Författarna hade svårigheter med att finna kvalitativa studier med inriktning på upplevelser av 

sjukdomen. Större delen av träffarna utgjordes av kvantitativ forskning. Detta visar på att det 

kan göras mer forskning om just upplevelser av denna sjukdom.  

 

Resultatdiskussion 

Det visade sig i litteraturstudien att kvinnorna menar att sjukdomen är meningsfull då det ger 

dem en känsla av sammanhang och mening med livet igen. Det framkom också av studien att 

sjukdomen har många negativa konsekvenser som leder till förvirring över om sjukdomen är 

hjälplig eller skadlig för individen. Huvudfyndet i litteraturstudien är den paradoxala 

betydelse kvinnorna upplever från anorexia nervosa som styrs av att sjukdomen förklaras som 

en ”röst” eller ”vän”. Att leva i sjukdomens oförutsägbara paradox, där de frågar sig om 

sjukdomen är ond eller god för dem, måste få personen att känna sig kluven, då de har känslor 

som hela tiden motsäger varandra. Kvinnorna har svårt att få grepp om både sig själv och om 

tillvaron och vet inte riktigt vilken typ av roll sjukdomen egentligen spelar i deras liv. 

Författarna anser att denna sjukdom påverkar hela människans existens, dess subjektiva kropp 

och livsvärld både positivt och negativt. Att drabbas av anorexia nervosa anses, enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) och Syrén (2010), att det innebär att de känner en ”hemlöshet”, 

där de upplever sig inte höra hemma i sin kropp. Dahlberg et al (2003) talar om att varje 

förändring i kroppen, som kan bero på sjukdom, lidande eller ohälsa, förändrar tillgången till 

ett liv, på gott och ont. Vidare talar de om att människan har tillgång till livet genom kroppen. 

Utan kropp, ingen värld. Litteraturstudiens författare anser att med sjukdomen kan de tvärtom 

uppleva att lidandet och ohälsan lindras och kan känna mer känslor av välbefinnande och 

hälsa än tidigare. Vidare anses det av författarna att sjukdomen ger kvinnorna med anorexia 

nervosa känslor av att de får tillgång till kropp och värld igen. Att leva i paradoxen som 

anorexia nervosa medför, får kvinnorna att uppleva att livsvärlden innehåller mening och 

sammanhang, som de inte känt tidigare och de strävar alltid efter att kvarhålla dessa känslor i 

sjukdomen. Förmodligen får sjukdomen kvinnorna att känna sig hela i sin subjektiva kopp, på 

något sätt. Samtidigt upplever kvinnorna då att sjukdomen gör att de inte är sig själva utan att 

sjukdomen gör dem till något distanserat från sitt verkliga jag.  

 

I denna litteraturstudie framkommer hur kvinnornas livsvärld påverkas av svårigheter att 

öppna sig och berätta om lidandet inom dem. Kvinnorna upplevde att sjukdomen var ett sätt 

att klara och kontrollera det vardagliga livet. Sjukdomen och rösten styr över kvinnornas 

tankar och handlingar, det ger kvinnorna en känsla av kontroll och trygghet. Dagarna består 

av strikta regler och ritualer om mat, där sjukdomen ständigt upplevs som en mördare som 

försöker ta död på dem genom svält. Utan stabiliteten i livet skulle de känna sig oorganiserade 

och förvirrade. Likheter finns i andra studier av Tierney och Fox (2010, a) och Serpell, 

Treasure, Teasdale och Sullivan (1999) där kvinnorna anser att anorexia nervosa är en källa 

till trygghet som hjälper dem att ta bort problem. För att få smärtan uttryckt är anorexia 

nervosa ett sätt att kommunicera med omgivningen. Även att kvinnorna upplever att något är 

fel inombords, kan de inte beskriva med ord hur de känner (Espeset et al (2011). I flera studier 

(Arkell & Robinson, 2008; Espeset et al., 2011; Serpell et al., 1999) upplever kvinnorna att 

sjukdomen ger dem kontroll och struktur i vardagen. I artikeln av Serpell et al (1999) menar 

kvinnorna att de blir tillfredställda av kontrollen. I Dahlberg och Segesten (2010) beskrivs det 

att det är mycket svårt för en lidande person att dela med sig av sitt lidande. Det tas även upp 

att trygghet kan relateras till en känsla av mening och sammanhang, människan strävar efter 

behov av trygghet för att undvika en inre smärta. Frånvaro av trygghet, det vill säga 

otrygghet, kan uppkomma när individen befinner sig i en hotfull situation i sin 
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vardagstillvaro. Förmodligen kan det kännas tryggt och inge välbefinnande för kvinnorna när 

sjukdomen vägleder och kontrollerar dem i vardagen. Författarna anser att kvinnorna känner 

en stark relation till sjukdomen, eftersom att sjukdomen kan erbjuda dem ett meningsfullt liv 

igen. Livslidandet som tidigare infunnit sig i livsvärlden blir mildare för dem, eftersom det 

enda som tar deras upp deras tankeverksamhet är fokuset på matkontrollen, sjukdomen ger 

dem känslor av att deras livsvärld är stabil. Kvinnorna beskriver också sjukdomen som en 

mördare som försöker ta död på dem och författarna anser att detta upplevs vara ett hot som 

skapar otrygghet hos individen, eftersom de då måste leva i osäkerhet, där de inte vet hur 

länge till dem kommer att få kämpa för att de ska känna att sjukdomen hela tiden ska få dem 

att känna trygghet.  

 

Det klargjordes även i litteraturstudien att sjukdomen kan förklaras med att rösten är som en 

”vän”, som tar beslut åt den sjuke och som aldrig sviker denne. Kvinnorna känner därmed 

aldrig ensamhet, eftersom sjukdomen gör att de kan gömma sig ifrån denna känsla. Detta 

stöds av Tierney och Fox (2010, a & b) där kvinnorna belyser att sjukdomen gör att de 

gömmer sig från den yttre världen och tar avstånd från andra människor, de blir intalade att 

det bara är rösten som finns där för dem hela tiden, det är inget de kan gömma sig för, vilket 

gör att de aldrig känner sig ensamma och skulle inte fungera utan sjukdomen. Till skillnad 

från denna litteraturstudie menar däremot kvinnorna i andra artiklar (Arkell & Robinson, 

2008; Serpell et al., 1999; Espeset et al., 2011) att sjukdomen kan ge kvinnorna en ökad 

känsla av ensamhet eftersom att sjukdomen är det enda som existerar i deras liv och anorexian 

kontrollerar inte bara maten utan gör att de tar avstånd från familj, vänner och intressen. I 

Dahlberg och Segesten (2010) belyser de att såväl trygghet som mening och sammanhang 

relaterar till ensamhet. Ensamheten uppkommer då livet inte har något sammanhang och då de 

inte känner någon gemenskap till andra. Författarna anser att anorexia nervosa borde göra att 

individen att känner ensamhet, eftersom att sjukdomen eller rösten får dem att ta avstånd från 

omgivningen. I ovanstående text speglas också återigen det paradoxala om hur sjukdomen 

påverkar kvinnorna med anorexia nervosa. Sjukdomen bidrar till icke ensamhet, trygghet och 

sammanhang men det kan också pendla till att kvinnorna känner sig ensamma, otrygga och att 

deras liv varken innehåller mening eller sammanhang. Författarna anser att ett 

sjukdomslidande infinner sig hela tiden, eftersom att de lever i en ovisshet om hur sjukdomen 

egentligen påverkar dem. Kvinnorna upplever att rösten talar sanning, vad är det som gör att 

kvinnorna tror att rösten talar sanning? det handlar om att det enda som existerar i deras liv är 

sjukdomen, och eftersom de är så fokuserade på vad rösten hela tiden ”säger”, förlitar de sig 

på den. 

 

Espeset, Gulliksen, Nordbö, Skårderud och Holte (2011) visar hur kvinnorna ena dagen kan 

känna sig ledsna och nedstämda eftersom de upplever sig vara överviktiga, dagen därpå är de 

på bra humör och känner sig positiva och nöjda. I likhet med det framkommer det i denna 

litteraturstudie att känslorna för kvinnorna med sjukdomen kan vara som en virvelvind där de 

kan pendla mellan att vara arga och tillbakadragna, glada och sorgsna. Från dag till dag frågar 

de sig om sjukdomen är något de kan tänka sig leva utan eller inte. Wiklund (2003) tar upp att 

livsvärlden är den värld vi lever i, den erfars olika och är unik för varje enskild individ. 

Författarna anser att livsvärlden förändras eftersom att sjukdomen tar över makten och gör att 

de upplever denna känslostorm. Det gör att de blir förvirrade då de inte vet om de vill leva i 

sjukdomen eller återgå till det vanliga livet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att om 

människor hela tiden söker efter en förändring, kan det leda till att personerna inte finner sig 

själva eller hälsan och välbefinnandet. De fortsätter istället att bli mer vilsna och sökande. 

Författarna ser sambandet mellan hur personer med anorexia nervosa kan hamna i en ond 

cirkel av sjukdomen. Detta eftersom att de är ute efter någon slags förändring och sjukdomen 
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ger dem tillfredställelse i detta. Hur kan vårdpersonalen få dessa kvinnor att förstå att det inte 

är sjukdomen som kommer får de att finna vägen till välmående igen? Författarna anser att 

sjukdomen gör mer skador hos individen än vad den gör nytta. Vårdpersonalen kan påvisa och 

ge kvinnorna insikt i att beteendet är problematiskt, genom att ge information om deras 

hälsostatus, visa provtagningsresultat och förklara dessa, på den enskilde personens nivå. Men 

det viktigaste är nog att vårdpersonalen i samtalen med kvinnorna försöker få fram orsaken 

till att de har sjukdomen, finna kvinnans lidande. De utgår sedan från detta och tillsammans 

försöker de hitta åtgärder som återigen kan ge kvinnan välbefinnande, på ett sätt som är 

hälsosamt för hela människan.  

 

I litteraturstudien framkommer det att kvinnorna inte känner att de har någon värdighet i livet. 

De upplever sig också svaga och att de inte gör någonting rätt. Kvinnorna nedvärderar sig och 

skäms bland annat över att de har en psykiatrisk diagnos. I andra artiklar (Arkell & Robinson, 

2008;Espeset et al., 2011) beskrivs det precis som i litteraturstudien att kvinnorna upplever att 

de är missnöjda med sig själva och inte är värda att leva, vilket sänker deras självförtroende. 

Det framkommer också att kvinnorna skäms över att de har en psykiatrisk diagnos. Wiklund 

(2003) belyser att tappar personen kontroll och upplever att sitt värde är ifråntaget, blir 

reaktionen ofta en form av skamkänsla. Däremot framkommer det i litteraturstudie att 

kvinnorna kan uppleva att livet är mer värdefullt än tidigare eftersom att de får ökat 

självförtroende när sjukdomen får dem att känna kontroll över tillvaron. Vad är det som gör 

att de får skamkänslor över sjukdomen när de trots det vill upprätthålla beteendet? 

Dessa personer kan uppleva att de inte har något värde, vilket skulle kunna resultera i att de 

tar sitt liv, därför är det viktigt att vårdpersonalen tar till vara på denna kunskap om att de kan 

känna sig ovärdiga och förebygga att det går så långt som döden. 

 

SLUTSATS 

Litteraturstudies slutsats är således att sjukdomen anorexia nervosa både kan vara något 

meningsfullt och förvirrande, eftersom att kvinnorna styrs av en röst som gör att de upplever 

en paradox av både positiva och negativa aspekter av att ha sjukdomen. Kvinnor med 

anorexia nervosa upplever sig vara svaga individer, som har påverkats av sjukdomens makt. 

Det gör att de tar avstånd från allt runt omkring dem, så de endast kan fokusera på att svälta 

sig. Detta leder till att de förlorar sina sociala kompetenser och har svårt för att möta andra 

personer, vilket vårdpersonalen måste ha kunskap och förståelse för. Vårdpersonalen bör veta 

hur de ska kunna kommunicera fram och bygga upp en tillit i relationen till patienten, som är 

viktigt för att kvinnorna ska våga öppna upp sig och för att personalen ska ha möjlighet att 

kunna sätta sig in i deras perspektiv och livsvärld. För att kunna bidra med förändring i deras 

beteende behövs respekt för personens integritet. Även om vårdaren har uppfattningar och 

värderingar om vad ett gott liv innebär, formar patienten sitt eget liv utifrån sin unika historia. 

Författarna anser att vidare forskning bör göras just på hur vårdpersonal ska förhålla sig i 

möten med dessa patienter för att kunna främja välbefinnande och lindra lidande. Forskning 

på den sjukes upplevelser av hur de vill bli bemötta, kan även vara väsenlig fakta för hur 

framtida behandlingar har effekt på dessa patienter. Det bör göras mer kvalitativ forskning om 

upplevelser hos personer med anorexia nervosa, då det i överlag finns mest kvantitativa 

undersökningar. Litteraturstudien har bidragit med ökad kunskap om hur upplevelserna är av 

att leva med anorexia nervosa, en helt ny syn på sjukdomen har uppkommit. Författarna har 

inte tänkt i de banorna att kvinnorna med anorexia nervosa lever i en paradox och heller inte 

tänkt på att de svälter sig av andra anledningar än att de bara vill se smala och snygga ut. 

Författarna har fått förståelse för att det kan bero på en djupare orsak, till exempel på grund 

att de blivit sexuellt utnyttjade. Kunskapen anses vara användbar i kommande arbetsliv. 
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Databas 

 
Datum Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Cinahl 2011-09-06 Anorexia  3373  

  Anorexia  

AND experience 

54 2 

Cinahl 2011-10-05 (MM”Anorexia”) 

OR (MM”Anorexia 

Nervosa”)  

986  

  (MM”Anorexia”) 

OR (MM”Anorexia 

Nervosa”) AND 

“Qualitative study” 

21 2 

  (MM”Anorexia”) 

OR (MM”Anorexia 

Nervosa”) AND “life 

experiences” 

3 1 

  (MM”Anorexia”) 

OR (MM”Anorexia 

Nervosa/PF”) 

333  

  (MM”Anorexia”) 

OR (MM”Anorexia 

Nervosa/PF”) AND 

“qualitative stud*” 

28 1 

  (MM”Anorexia”) 

OR (MM”Anorexia 

Nervosa/PF”) 

333 

 

 

 

  (MM”Anorexia”) 

OR (MM”Anorexia 

Nervosa/PF”) AND 

“attitudes to illness” 

9 1 

LibHub 2011-10-05 Anorexia nervosa 2150  

  Anorexia nervosa 

AND Shame 

5 1 

Wiley 

Online 

2011-10-05 “anorexia nervosa” 

AND coping 

1141 2 

PsycINFO 2011-10-07 anorexia nervosa 7358  

  anorexia nervosa 

AND emotions 

235 1 
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ARTIKELÖVERSIKT        

 
                                                                                                                           
      

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Delta

gare 

 

Resultat KVALI

TET 

Skårderud, F.  
 

2007 

 

Norway 

 

European 

Eating 

Disorders 

Review 

Shame and 

pride in 

Anorexia 

Nervosa: A 

Qualitative 

Descriptive 

Study 

Att definiera 

skam och 

beskriva 

begreppet i 

relation till 

symtom och 

själva 

sjukdomen. 

Även att 

beskriva 

begreppet 

stolthet och 

dess roll i 

sjukdomen. 

En undersökning, 

där data samlades 

in genom intervjuer 

av patienter som 

behandlas för 

anorexia nervosa. 

n= 13 

 

Underkategorier av 

skam och stolthet 

bildades. 

Skam beskrivs både 

som en bidragande 

faktor till 

utvecklingen av 

anorexia nervosa och 

som en följd av 

anorexia nervosa. 

Även hur symtomen 

och beteendet kan 

bidra till stolthet. 

HÖG 



 

 

 

Dignon, A., 

Beardsmore, 

A., Spain, S. & 

Kuan, A. 
 

2006 

 

United 

Kingdom 

 

Journal of 

Health 

Psychology 

’Why I 

Won’t Eat’: 

Patient 

Testimony 

from 15 

Anorexics 

Conserning 

the Causes of 

Their 

Disorder. 

Att ge 

patienten 

möjligheten 

att beskriva 

sjukdomen i 

egna ord. 

Först fick 

deltagarna ett 

frågeformulär med 

slutna frågor om 

emotionellt 

tillstånd och 

banting. Efter det 

kunde forskaren 

ställa uppföljda 

frågor för att fråga 

just deras 

upplevelser. 

n=15 Olika teman 

identifierades och 

det framkom från 

intervjuerna att 

anorexia 

karaktäriseras av 

olycka, kontroll, att 

vara i en ond cirkel, 

besatthet och 

perfektionism. 

HÖG 

Kyriacou, O., 

Easter, A. & 

Tchanturia, K. 
 

2009 

 

United 

Kingdom 

 

Journal of 

Health 

Psychology 

Comparing 

views of 

patients, 

parents, and 

clinicians on 

emotions in 

anorexia. A 

Qualitative 

study. 

Att utforska 

de vanligaste 

förekomman-

de aspekterna 

som rör 

känslor och 

social 

kognition. 

Frågeformulär 

delades ut med 

öppna frågor om 

känslor, sociala 

situationer och 

relationer. 

n=6 Sju teman 

identifierades. 

Betydande 

svårigheter 

identifierades inom 

områdena: 

erkännande, 

förståelse, uttryck 

och tolerans av 

känslor. Dessa var 

starkt förknippade 

med nedsatt sociala 

erfarenheter och 

mellanmänskliga 

relationer hos 

personer med AN. 

HÖG 



 

 

 

Higbed, L. & 

Fox, J. R. E. 

2010 

 

Manchster, UK 

 

British journal 

of clinical 

Psychology 

Illness 

perceptions 

in anorexia 

nervosa: A 

qualitative 

investigation. 

Undersöka 

uppfattningar 

om anorexia 

nervosa 

genom att 

utgå från 

upplevelser 

från dem som 

lever med 

sjukdomen. 

Semi-strukturerade 

intervjuer användes 

med patienter som 

behandlas för 

anorexia nervosa. 

n=13 En förklarande teori 

om uppfattningar om 

anorexia nervosa 

uppkom med fyra 

kategorier. Som 

bland annat innehöll 

att dessa patienter 

kämpar för att 

begreppsliggöra sin 

sjukdom, den är 

både förvirrande och 

oförklarlig. 

 

MEDEL 

Koruth, N., 

Nevison, C. & 

Schwannauer, 

M.  
 

2011 

 

Edinburgh, UK 

 

European 

Eating 

Disorders 

Review. 

A Grounded 

Theory 

Exploration 

of the Onset 

of Anorexia 

in 

Adolescence. 

Att 

undersöka 

unga 

människors 

upplevelser 

av hur 

sjukdomen 

framträdde 

för första 

gången. 

En Grounded 

Theory design, 

med intervju och 

utifrån dem skapa 

koder, analysera 

och hämta mer 

data, analysera tills 

mättnad. 

n=8 Forskarna fann att 

det finns så starka 

känslomässiga inslag 

för individer med 

erfarenheter i tidigt 

skede av anorexi, att 

deras medvetenhet 

om anorexia är något 

som utvecklas och 

att dessa faktorer 

påverkar de 

interpersonella 

interaktionerna t.ex. 

med familj och 

samhälle 

HÖG 



 

 

 

Williams, S & 

Reid, M 

 

2008 

 

United 

Kingdom 

 

Psychology 

and Health 

Understandin

g the 

experience of 

ambivalence 

in anorexia 

nervosa: the 

maintainer´s 

perspective. 

Att 

undersöka 

upplevelser 

och förståelse 

för dem som 

upprätthåller 

sin anorexia, 

forskarna har 

studerat om 

denna 

förståelse kan 

påverka deras 

upplevelser 

av 

behandlingen

. 

Ett frågeformulär 

var designat för att 

se över deltagarnas 

demografiska 

information, 

historik om 

ätstörningar och 

andra hälsomentala 

problem. 

Ätstörningar 

relaterade till 

internetanvändning 

och attityder 

gentemot 

ätstörningar. 

n=14 Anorexia kunde 

beskrivas som ett 

verktyg, en enhet 

och en sjukdom. 

Deltagarna kände sig 

tveksamma om 

anorexin gav dem 

kontroll eller om det 

var tvärtom. Om 

anorexia hade en 

positiv eller negativ 

roll och om dem 

önskade att 

upprätthålla sitt 

beteende eller om de 

ville bli friska. 

HÖG 

Alistair Ross, J 

& Green, D 

 

2011 

 

United 

Kingdom 

 

Counselling 

and 

Psychotherapy 

research 

Inside the 

experience of 

anorexia 

nervosa: A 

narrative 

thematic 

analysis. 

Denna studie 

undersöker om 

inläggning på 

sjukhus för de 

med anorexia 

nervosa är en 

terapeutisk 

upplevelse, för 

två kvinnor 

med kronisk 
anorexia 

nervosa. 

Två kvinnor blev 

intervjuade om 

deras upplevelser 

av att ha anorexia, 

hur detta påverkar 

deras liv och 

behandling de har 

fått. 

n=2 Centrala teman 

uppstod i studien: 

“relationships”, som 

anger användning av 

terapeutiska metoder 

som betonar vikten 

av den terapeutiska 

relationen vid 

behandling av 

kronisk anorexia 

nervosa. 

MEDEL 



 

 

 

Espeset, E., 

Nordbö, R., 

Gulliksen, K., 

Skårderud, F., 

Geller, J & 

Holte, A 

 

2011 

 

United 

Kingdom 

 

Eating 

Disorders 

The Concept 

of Body 

Image 

Disturbance 

in Anorexia 

Nervosa: An 

Empirical 

Inquiry 

Utilizing 

Patient´s 

Subjective 

Experiences 

De 

utforskade 

begreppet 

BID; störning 

i kropps-

uppfattning. 

Den 

subjektiva 

upplevelsen 

av 32 kvinnor 

i åldern (20-

39) med 

diagnosen 

AN. 

Principerna för 

Grounded Theory 

användes i 

insamling och 

analys av data.  De 

konstruerade en 

teoretisk förståelse 

av den typ av 

störning i 

kroppsuppfattning. 

Detta grundades i 

empiriska data om 

vardagliga 

erfarenheter av 

deltagarna i denna 

studie. 

n=32 Resultaten visade att 

BID bör 

konceptualiseras 

som ett dynamisk 

mått för att integrera 

subjektiva 

upplevelser av det 

egna 

kroppsutseendet med 

en objektiv 

bedömning av 

kroppen. 

HÖG 

Nordbö, R., 

Espeset, E., 

Gulliksen, K., 

Skårderud, F & 

Holte, A 

 

2006 

United 

Kingdom 
 

International 

Journal of 

Eating 

Disorders 

The Meaning 

of Self-

Starvation: 

Qualitative 

Study of 

Patient´s 

Perception of 

Anorexia 

Nervosa. 

En empirisk 

undersökning 

av hur 

patienter 

kännetecknar 

betydelsen av 

att symptom 

saknas. 

Deskriptiv design 

användes. 18 

kvinnor mellan 

åldrarna 20-34 med 

aorexia nervosa 

blev intervjuade 

med en informant-

centrerad intervju. 

n=18 De psykologiska 

betydelser som 

informanterna 

hänförs till i deras 

anorektiska beteende 

sammanfattades i 

åtta kategorier 

(säkerhet, 

undvikande, mental 

styrka, 

självförtroende, 

identitet, vård, 

kommunikation och 

död). 

HÖG 



 

 

 

Colton, A & 

Pistrang, N 

 

2004 

 

United 

Kingdom 

 

European 

Eating 

Disorders 

Review 

Adolescents´ 

Experiences 

of Inpatient 

Treatment for 

Anorexia 

Nervosa 

Denna 

kvalitativa 

studie 

beskrev hur 

ungdomar 

med anorexia 

nervosa 

upplever 

behandling 

när de är 

inlagda på 

sjukhus. 

Semi-strukturerad 

intervju med 19 

unga kvinnor på 

två kliniker för 

ätstörningar. 

n=25 

(6) 

Deltagarna uttryckte 

positiva och negativa 

uppfattningar om sin 

sjukhusvård, och 

fem teman var 

identifierade. Deras 

uppfattningar 

präglades av 

konflikter och 

dilemman. 

MEDEL 

Fox, J-R-E.  

 

2009  

 

United 

Kingdom  

 

Clinical 

Psychology 

and 

Psychotherapy 

Clinical 

Psychology 

and 

Psychotherapy

: 

A Qualitative 

Exploration 

of the 

Perception of  
Emotions in 

Anorexia 

Nervosa: A 

Basic Emotion 

and 

Developmenta

l Perspective  

 

Att undersöka 

personer som 

är 

diagnostiserad

e med 

Anorexia 

Nervosa. Vilka 

känslor 

personerna 

upplever och 

hur de hanterar 

dessa. Något 

som också 

fanns med var 

hur känslorna 

upplevdes 

under 

barndomen.  

 

 

Grounded Theory 

design. 11 personer 

med anorexia 

nervosa 

intervjuades.  

 

n=11 I studien har 

deltagarna svårt för att 

visa känslor. De ville 

ha tillåtelse för att få 

uttrycka och prata om 

sina känslor inför 

andra. Det kom även 

fram i studien att ilska 

och ledsamhet var 

relaterat till deras 

ätstörningssymtom. 

Dock var ledsamhet 

den svåraste känslan 

att kunna uttrycka och 

uppleva, men var en 

känsla som alltid fanns 

kvar. Personerna har 

kontroll över sig själv 

och sina känslor då 

de inte äter.  

 

HÖG 
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MALL FÖR KVALITETSGRANSKNING 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  
 

Beskrivning av studien  

Tydlig avgränsning/problemformulering?   Ja  Nej  Vet ej  

 

Patientkarakteristiska    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  

- datainsamlingen tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?    Ja  Nej  Vet ej  

 

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad?    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   Ja  Nej  Vet ej  

en teoretisk referensram  

-Genereras teori?    Ja  Nej  Vet ej  

 

 

Huvudfynd Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………  
 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  
Bra  Medel  Dålig  

Kommentar…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………...  

Granskare (sign) …………………….. 
       


