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Background: Eating disorders are more common among adolescents and younger adults and 

are formed through body images and beauty standards from the society. This study focuses  

on anorxia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder and eating disorder not otherwise 

specified (EDNOS). 

Aim: The aim of this study was to illuminate patients' experiences of living with an eating 

disorder. 

Method: This study is a literature study where eleven articles were analysed and formed into 

a new result. 

Results: This study revealed four main themes and eight sub themes. The main themes  

were negative experiences and feelings, with the subthemes shame over the disease and guilt 

and responsibility. To handle life with the subthemes to be controlled or to be in control and 

to conceal or to not conceal. To search for understanding and confirmation with the 

subthemes social isolation and understanding and helplessness or confirmation. The way to 

health with the subthemes to see the person behind the disease and to allow oneself to 

recover. 

Conclusion: The patients’ experiences revealed both positive and 

negative aspects of living with an eating disorder. Patients’ experiences showed that 

healthcare professionals have little knowledge about eating disorders 

and have to increase their knowledge on the subject in  

order to know how to properly guide and care for patients with an eating disorder. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Denna litteraturstudie lyfter de problem och upplevelser som en person med ätstörning 

dagligen lever med. Den belyser patienters egna berättelser om hur det är att leva med en 

ätstörning utifrån olika skeden i livet. Vissa är yngre kvinnor och män, medan andra är  

mödrar som kämpar med att ta hand om sina barn samtidigt som de lever med en ätstörning. 
 

Det framkommer att ätstörningar är ett stort problem i det västerländska samhället som 

präglas av kroppsnormer och skönhetsideal. Ätstörningar drabbar främst yngre, men det har 

även blivit vanligare bland vuxna. Det finns flera olika ätstörningar och bara de senaste åren 

har det tillkommit flera typer i takt med att samhällets normer förändras. I denna 

litteraturstudie belyses anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning och ätstörning utan 

närmare specifikation.   
 

Denna studie sammanfattar patienters upplevelser av att leva med en ätstörning. Det har 

framkommit att en vanlig upplevelse är skam över sin sjukdom och kropp. Flera av 

upplevelserna framkom i upprepade historier och var centralt för många som led av 

ätstörning. Andra upplevelser är skuld, hjälplöshet, social isolering och svårigheter att 

acceptera sin kropp och vägen till hälsa. Upplevelserna som beskrivs utav patienterna  

beskrivs som både positiva och negativa. Att ha kontroll över sin sjukdom upplever 

patienterna som något positivt i jämförelse med upplevelser av att sjukdomen och 

utomstående personer försöker kontrollera dem. De flesta upplever negativitet kring sin 

sjukdom och alla de begränsningar som sjukdomen medför både i det sociala livet men också 

ekonomiskt.   
 

Patienter upplever att det finns en kunskapsbrist från vårdpersonalens sida om ätstörningar. 

Detta medför en brist på helhetssyn och patienterna upplever en objektifiering. 

Sjuksköterskor behöver öka sina kunskaper kring ätstörningar för att på bästa sätt hjälpa 

dessa personer vidare och in i vården, detta för att bästa möjliga vård ska uppnås så att dessa 

personer får en bra chans till tillfrisknande.  
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Inledning 
Västvärlden och dess kultur har i samhället byggt upp vissa normer och kroppsfixeringar som 

det är vanligt att befolkningen blir påverkad av och strävar efter. Det kan vara ett  

skönhetsideal där det främst handlar om att vara smal. Ett sådant skönhetsideal kan leda till  

större prevalens av ätstörning hos befolkningen (Wentz, 2014). Ätstörningar är ett växande 

problem i samhället som blir mer och mer uppmärksammat. Kroppsfixering och stress är  

något som kan bidra till att en ätstörning tar sin början. Normer och kroppsideal påverkar alla 

personer medvetet eller omedvetet, men det drabbar främst de personer som sedan innan har 

en sårbarhet, en låg självkänsla eller ett lågt självförtroende. Ätstörningar debuterar vanligen i 

tonåren, speciellt anorexia nervosa, vilket kan ha sin orsak i att kroppen förändras genom 

puberteten till något som kanske inte motsvarar de kroppsideal som visas just nu. Detta kan 

leda till ätstörningar då man vill eftersträva det kroppsideal som råder.   

 

Personer med ätstörning är en patientgrupp som sjuksköterskor möter även utanför 

psykiatrisektorn. Att veta hur bemötande och omvårdnad bör gå till underlättar för både 

patient och sjuksköterska. En sjuksköterska ska arbeta förebyggande mot ohälsa med  

information och omvårdnad eftersom det är en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. 

Att ge information om ätstörningar till ungdomar och utsatta personer är något som skulle 

kunna förhindra eller minska uppkomsten av ätstörningar samt vägleda redan drabbade 

personer. Detta kan ske på en vårdcentral eller på en vårdavdelning på sjukhus. Dessa 

patienter kan hamna på akutmottagningen och bli inlagda på en vårdavdelning för till 

exempel magont, benbrott eller andra åkommor. Det är därför angeläget att belysa patienters 

upplevelser av att leva med en ätstörning för att sjuksköterskan ska kunna skapa sig en 

förståelse för patientens behov utav omvårdnad och stöd.  

Bakgrund 
Ungefär 100 000 personer i Sverige räknas vara diagnostiserade med någon form av 

ätstörning och de vanligaste patientgrupperna är yngre kvinnor och flickor i tonåren. Även 

män, pojkar och äldre kvinnor drabbas, fast i lägre grad. Enligt Riksäts (2017) årsrapport från 

år 2016 framkom det att av alla registreringar i deras system i Sverige diagnostiserades  

27,5 % av dessa med anorexia nervosa, 28,6 % diagnostiserades med bulimia nervosa,  

38,4 % fick diagnosen ätstörning utan närmare specifikation (UNS) och 5,5 % utgjordes 

av hetsätning.  I en sammanställning som Rädda Barnen (2014) har gjort, svarar 17 % av 

flickorna att de har haft en ätstörning det senaste året, för pojkar låg procentsatsen på  

7 %. Detta var en enkät som skickades ut till årskurs 6 och 8 samt årskurs 1 på gymnasiet i 

skolor i Sverige. 

 

Det finns en risk för att dö i samband med sjukdomen och kostnaderna blir stora både för  

samhället men också för de som drabbas av sjukdomen i form av ett personligt lidande 

(Socialstyrelsen, 2018). År 2016 avled 6 kvinnor och 1 man i någon form av ätstörning i  

Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Enligt American Psychiatric Association (2013) begår 12 av 

100 000 personer suicid som lider av anorexia nervosa. Vidare framkommer att suicidrisken 

generellt är ökad bland de som är drabbade av en ätstörning.  
 

 

Generell beskrivning av ätstörningar 
Ätstörning innebär en störning i ätandet och ätarbeteendet, en ändring av matintaget och 

absorptionen, som till slut påverkar den fysiska och psykosociala hälsan (American  

Psychiatric Association, 2013). Orsaker till att personer drabbas av ätstörning menar Wentz 
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(2014) är att det finns olika bakomliggande faktorer, såsom sociokulturella (normer och  

skönhetsideal), biologiska (kroppsförändringar i puberteten) och psykologiska (misshandel,  

våldtäkt eller personlighetsstörning). Det finns flera olika typer av ätstörningar med olika 

specifika drag. Det finns ätstörningar som har ett generellt fokus på kroppen och matintaget, 

som denna litteraturstudie avser att studera närmare. Dessa är anorexia nervosa, bulimia 

nervosa, hetsätning och ätstörning utan närmare specifikation (UNS). Det finns även andra 

ätstörningar som inte har samma fokus på kroppsfixering, utseende och matintaget. Dessa kan 

istället innebära ett intag av andra saker annat än mat (tvål, papper) eller med annat fokus än 

på kroppen och matintaget, som pica och ortorexi eller restriktiv ätstörning som kan drabba 

spädbarn (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa innebär ett lågt energiintag i förhållande till vad som behövs. Detta leder 

till en onormal viktnedgång och till slut undervikt. Det finns en uttalad rädsla om att öka i 

vikt och den egna kroppsbilden är skev (American Psychiatric Association, 2013). Anorexia 

nervosa debuterar ofta under tonåren och är ofta associerad med en stressande händelse i livet

som till exempel att flytta från sina föräldrar eller förlora en nära anhörig (American  

Psychiatric Association, 2013). I en studie av Duarte, Ferreira och Pinto-Gouveia (2016) 

gjord i Portugal framkommer det att de flesta personer som drabbas av anorexia nervosa är 

yngre, med en genomsnittsålder på 20 år. 

Allgulander (2014) beskriver att i början av sjukdomen minskas kaloriintaget och andra 

medel såsom laxerande medel, vätskedrivande medel och överdriven träning tas till för att 

minska i vikt. Vidare beskrivs att amenorré (utebliven menstruation), ångest, nedsatt 

sexlust och förstoppning är vanliga symtom. American Psychiatric Association (2013)  

beskriver att det är vanligt med sömnlöshet, minskad social spontanitet och depressiva  

tecken. Arcelus, Mitchell, Wales och Nielsen (2011) menar att samsjuklighet med andra 

psykiatriska sjukdomar är vanligt såsom självskadebeteende, nedstämdhet, suicidalt beteende 

och alkoholmissbruk. Riksät (2017) har gjort en undersökning där det framkom att av alla de 

personer som i Sverige är drabbade av en ätstörning har 48,9 % av ungdomarna, anorexia 

nervosa och 20,7 % av de vuxna, anorexia nervosa. 

 

Bulimia nervosa 

Bulimia nervosa innebär perioder av hetsätande som leder till ångestkänslor och slutligen 

försök till att förhindra viktuppgång genom framkallade kräkningar, bruk av laxerande 

medel eller fastande. Det som avses med period är ett intag av en större mängd mat under en 

period om två timmar och samtidig känsla av att inte kunna sluta eller kontrollera mängden 

mat som intas. Detta beteende ska ha pågått minst en gång i veckan under en tre månaders 

period för att kunna diagnosticeras som bulimia nervosa (American Psychiatric Association, 

2013). Duarte et al. (2016) visade i sin studie från Portugal, att genomsnittsåldern bland 

personer med bulimia nervosa är 27 år och de är ofta äldre än de som drabbas av anorexia 

nervosa. 

Vid bulimia nervosa påverkas munhälsan mer än vid de andra ätstörningarna på grund av de  

frekventa kräkningarna (Romanos, Javed, Romanos & Williams, 2012). Symtom i och 

utanför munhålan som kan uppstå är torra läppar, smärtande tunga och blödande och svullet  

tandkött. Problem uppstår också när den hårda emaljen på tänderna fräts på grund av  

magsyran från kräkningarna och då ökar även risken för hål i tänderna (Romanos, Javed, 

Romanos & Williams, 2012). Bulimia nervosa menar Lindgren, Enmark, Bohman och  

Lundström (2015) kan ses som en form av självskadebeteende då kvinnor med bulimia  

nervosa som deltog i en studie menade att detta var ett sätt för dem att skada sig själva. Riksät 
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(2017) har genomfört en undersökning som visade att av alla de som i Sverige är drabbade av 

en ätstörning har 8.8 % av ungdomarna, bulimia nervosa och 34.9 % av de vuxna, bulimia 

nervosa. 

 

Hetsätning  

Hetsätning innebär förlorad kontroll över sitt matintag som leder till intag av för stora 

mängder mat under en kort period samt ångestkänslor på grund av hetsätandet. Det är 

en period på två timmar där matintaget är större än vanligt med känsla av att ha förlorat  

kontrollen över ätandet samt att det är svårt att sluta. Detta ska ha pågått minst en gång i 

veckan under en tremånadersperiod (American Psychiatric Association, 2013). I studien av 

Duarte et al. (2016), gjord i Portugal, framkommer det att det finns tydliga åldersskillnader 

där oftast äldre drabbas av hetsätning. Det framkommer i studien att genomsnittsåldern är 38 

år. Hetsätning drabbar även yngre, men genomsnittsålderna är högre till skillnad från 

anorexia nervosa och bulimia nervosa där genomsnittålderna för att drabbas är lägre. 

 

Vid hetsätning äter den drabbade fortare än normalt, äter tills den känner sig alldeles för 

mätt samt äter stora mängder mat trots avsaknad av hunger. Den drabbade använder sig inte 

av några kompensationsmekanismer såsom kräkningar eller laxerande medel för att förhindra 

en viktuppgång som vid bulimia nervosa (American Psychiatric Association, 2013). 

Skuldkänslor är inte ovanligt och flera av de som lider av hetsätning äter i ensamhet på grund 

av skamkänslor. När den drabbade äter snabbt trots att hungerkänslan inte finns leder det 

ofta till magsmärtor (Allgulander, 2014).   
 

Vikten vid hetsätning kan vara normal, men det är även vanligt med övervikt (Allgulander, 

2014). I en studie där de jämförde kvinnor och män med hetsätning framkom det att männen 

hade högre BMI än kvinnorna, men att kvinnorna i större grad led av depression till följd av 

hetsätningen (Lydecker & Grilo, 2018). Riksät (2017) har gjort en undersökning som visar på 

att av alla de som i Sverige är drabbade av en ätstörning lider 1,1 % av ungdomarna, och 6,9 

% av de vuxna, av hetsätning.  

 

Ospecificerad ätstörning, UNS 

Ospecificerad ätstörning innebär att det finns symtom ifrån ätstörningar som påverkar 

personen genom att ge stress eller en nedsättning i det sociala livet, arbetet eller 

liknande områden. Däremot uppfylls inte alla kriterierna för någon specifik ätstörning  

(American Psychiatric Association, 2013). Allgulander (2010) menar att UNS är ett 

paraplybegrepp för flera olika ätstörningar, att det här ses varianter på anorexia nervosa, 

bulimia nervosa och hetsätning men att det saknas specifika kriterier för att diagnos ska 

kunna sättas. Riksät (2017) har gjort en undersökning som visar att av alla som i Sverige är 

drabbade av en ätstörning har 37 % av ungdomarna, och 34,7 % av de vuxna, ospecificerad 

ätstörning. 

 

Behandling  
Behandlingen av en ätstörning kan se olika ut beroende på hur allvarliga problemen är. Den 

skiljer sig även åt beroende på vilken ätstörningsdiagnos det rör sig om och behandlingarna 

utförs oftast i ett team av olika professioner såsom läkare, sjuksköterska och psykoterapeuter 

(Wentz, 2014). Vid behandling av anorexia nervosa är det vanligare med inläggning på en 

slutenvårdsavdelning då allvarliga kroppsliga tillstånd som låg puls och en låg vikt är 

vanligare än vid andra ätstörningsdiagnoser. Där kan då behandling med sondmatning 

och matrutiner bli aktuellt. Familjeterapi eller individuell terapi kan också bli aktuellt. 
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Förutom behandling på en slutenvårdavdelning kan det även bli aktuellt med behandling i  

öppenvården eller dagvården (Wentz, 2014). Vid behandling av bulimia nervosa och 

hetsätning finns det evidens för att kognitiv beteendeterapi är en effektiv metod för att 

tillfriskna. Vid bulimia nervosa och hetsätning är det vanligt med behandling i öppenvården, 

men vid svårare tillstånd kan det även bli aktuellt med behandling på en  

slutenvårdsavdelning. Vidare framkommer att behandling för ospecificerad ätstörning (UNS) 

behöver anpassas beroende på vilken typ av ätstörning som tillståndet liknar mest (Wentz, 

2014). Enligt SBU (2016) påvisas det att interpersonell psykoterapi samt antidepressiva 

preparat även är effektiva behandlingar vid hetsätning. Den vård som riktar sig till patienter 

drabbade av ätstörning behöver förbättras långsiktigt vad gäller allt från bemötande till 

behandling (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Kroppen  

Kroppen upplevs ofta som personens identitet och detta är något som är viktigt att ta hänsyn 

till som vårdpersonal (Lindwall, 2012). Som sjuksköterska är det av vikt att respektera 

patienten och dess sårbarhet. Att vara sårbar hör ihop med kroppen, då kroppen inom vården 

kan utsättas för fysiska ingrepp eller övergrepp av olika slag (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Omvårdnaden är sjuksköterskans kompetens och skall utgå ifrån varje enskild individs 

behov och ett partnerskap skall upprättas. Att förebygga ohälsa och främja hälsa är en viktig 

del i omvårdnaden där patienten erbjöds och behöver stöd och hjälp ifrån sjuksköterskan.  

Lindwall (2012) beskriver att synen på den egna kroppen påverkas av den nutid som 

människan lever i och vilka samhällsideal som präglar människan. Vidare beskrivs 

att kroppsideal gör att krav ställs på kroppen vilket leder till strävan efter en ständig 

förändring och förtryck utifrån. Lindwall (2012) skriver att det finns en förväntan på att 

människan ska ta ansvar för sin kropp, och att en sjuk och avvikande kropp ses som något 

negativt och hotfullt. 
 

Sjuksköterskan som vårdare har ett ansvar att ta hand om den sjuke, och hur sjuksköterskan 

ser på kroppen och människan påverkar även den vård som ges till patienten (Lindwall, 

2012). Vidare skriver författaren att genom att inte se till och skydda patientens kropp mot 

skada eller förnedring kan patienten tolka detta som att sjuksköterskan inte respekterar 

patientens kropp. Patienter i vården är ofta utsatta och de kan känna att kroppen inte 

beter sig som den ska eller vad som är förväntat. När kroppen drabbas av sjukdom, som till 

exempel vid en ätstörning, kan det upplevas som att leva i en splittrad enhet. Att leva i en 

splittrad enhet kan uppfattas som att den bild som ses i spegeln inte överensstämmer med den 

bild som finns i personens huvud. Att sträva efter läkning och en helhet istället för en 

splittrad enhet kan för patienten upplevas som en kamp (Lindwall, 2012). 

 

Sjuksköterskans ansvar och professionella förhållningssätt 
Sjuksköterskan har ett ansvar som innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan ska i 

sitt omvårdnadsansvar ta hänsyn till hela människan och utforma en omvårdnadsplan i 

samverkan med patienten, dennes närstående och andra yrkeskategorier (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver  

omvårdnaden som sjuksköterskans specifika kompetens. Omvårdnad omfattar allt patientnära 

arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) och kan även relateras till patientgrupper som 

drabbas av ätstörningar.  
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Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) skall patienten bland annat få information om sitt 

hälsotillstånd, det förväntade vård- och behandlingsförloppet och information om metoder för 

att förebygga sjukdom eller skada. Vid en ätstörning har sjuksköterskan ett ansvar att ge 

information om risker och utbilda patienten om sitt tillstånd. Detta för att säkerställa att 

patienten har förstått innebörden av den vård hen får samt konsekvenserna av att inte få 

den vården. Det kan vara en utmaning att möta dessa patienter då orsaken ofta grundar sig 

i något som är svårt att komma åt, som en dålig självbild, stress eller något annat psykiskt 

(Wentz, 2014).   

 

Att respektera självbestämmande och integritet, likväl tillgodose trygghet, kontinuitet och 

säkerhet i vården i omhändertagandet av en patient är en viktig del i sjuksköterskans arbete 

(SFS 2014:821). Att förebygga ohälsa och ge en god vård på lika villkor är mål som Hälso- 

och sjukvårdslagen har (SFS 2017:30). Att ge god vård och förebygga ohälsa hos en patient 

som lider av en ätstörning samtidigt som dess självbestämmande skall respekteras kan vara 

motsägelsefullt då utmaningen delvis ligger i att förändra ett tankemönster hos personen, som 

i kognitiv beteendeterapi vilken är en behandlingsform för till exempel anorexia nervosa.  

Som sjuksköterska är det av vikt att ta hänsyn till flera delar i omvårdnaden av en patient med 

ätstörning och överväga vad som behöver prioriteras för att förebygga ohälsa. I omvårdnaden 

är det som sjuksköterska viktigt att skapa en terapeutisk allians och skapa ett förtroende hos 

personen med ätstörning. Sjuksköterskan har även som ansvar i omvårdnaden att se till att 

personen äter och inte ägnar sig åt kompensatoriska beteenden som kräkningar, laxerande 

medel (Wentz, 2014). 
 

Tidigare forskning 
Det finns flera studier inom området för ätstörning där olika perspektiv belyses och olika 

frågeställningar besvaras. De olika perspektiven kan vara vårdare-, anhörig- eller 

patientperspektivet. Tidigare forskning har belyst hur manliga patienter upplever sitt liv efter 

tillfrisknandet av en ätstörning. I studien framkom det att främst var det svårigheten med 

balansen mellan träning och matintag som var en utmaning utan att det skulle gå till 

överdrift (Björk, Wallin och Pettersen, 2012).   
 

Uppkomsten av ätstörningar har i flera studier forskats kring där en forskning visar att 

samband kan ses mellan uppkomst av ätstörningar hos unga flickor och hur högutbildade  

föräldrarna var. Desto högre utbildning föräldrarna hade, desto större var risken för döttrarna 

att drabbas av en ätstörning (Ahrén, Chiesa, Koupil, Magnusson & Goodman, 2013). I en 

annan studie som studerade fenomenet kring ätstörningens uppkomst framkom det 

att hos unga dansare hade personligheten hos dansaren, attityder kring mat och interna  

kroppsnormer inom dansverksamheten ett starkt samband med att utveckla ätstörning  

(Scoffier-Mériaux, Falzon, Lewton-Brain, Filaire & Arripe-Loungueville, 2015).  

 

Det finns studier som tar upp ett närstående- och ett sjuksköterskeperspektiv. Närstående 

upplevde en hjälplöshet och skuld över att inte ha upptäckt sjukdomen tidigare. De kände 

även en rädsla över om personen ska dö eller få återfall i sjukdomen. Andra skuldbelägger 

personen som är drabbad av en ätstörning för att den inte gjort något för att förhindra 

uppkomsten. Det finns även de som upplever att sjukdomen har fört familjen närmre varandra 

(Fox, Dean och Whittlesea, 2017). Sjuksköterskor som arbetar med personer med 

ätstörningar upplevde sig inte till en början ha tillräckliga kunskaper om den omvårdnad som 

personer med ätstörningar behöver, de upplevde det som komplext att ta hand om både de 

mentala och fysiska delarna i omvårdnaden kring patienterna. De uppskattar den kontakten 
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som skapas till patienterna och flera kände en passion för både sitt arbete och patienterna 

(Levas-Luckman, 2016).  

 

Problemformulering 

Det är många som drabbas av ätstörningar och det är ett utbrett problem i västvärlden som 

fortsätter att växa. I Sverige finns det 100 000 personer som är drabbade av en ätstörning. 

Dessa personer brottas dagligen med såväl mentala som kroppsliga problem vilket gör 

omvårdnaden komplex då hela människan måste tas i beaktande med fokus på en 

personcentrerad vård. Samhället idag präglas av normer och skönhetsideal, vilket kan 

påverka människor negativt. Den här litteraturstudien kommer därför att belysa patienters 

upplevelser av att leva med en ätstörning. Det finns flera studier som tar upp ämnet om 

ätstörningar, fast i olika sammanhang. Det kan handla om en viss typ av ätstörning, ett 

specifikt kön eller ett annat perspektiv än patientperspektivet. Det finns få studier idag som 

beskriver patientens upplevelse av att leva med en ätstörning. Att belysa patienters 

upplevelser kan bidra till kunskap för att som sjuksköterska kunna ge en bra omvårdnad, med 

avseende att lindra lidande och återställa hälsa. Sjuksköterskor ska kunna ge en god 

omvårdnad till flera olika patientgrupper såväl personer med kroppsliga som mentala 

problem. Denna studie ska medföra en ökad förståelse för patienter med ätstörning och ska 

kunna appliceras i vårdarbetet.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av att leva med en ätstörning. 

Metod 
I denna litteraturstudie har metoden, att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i  

analys av kvalitativ forskning använts (Friberg, 2017a). I en litteraturbaserad studie ska de  

valda artiklarna granskas kritiskt avseende kvalitet och användbarhet innan innehållet  

används i studien. Denna granskning gjordes av de valda studiernas resultat innan de kunde 

användas i litteraturstudien till att ta fram ett nytt resultat. Här handlar det även om att skapa 

en förståelse för valt område att studera samt kunna använda den nya kunskapen i praktiken  

(Friberg, 2017a).   
 

Litteratursökning 
I studien användes databaserna Cinahl, Psycarticles och även Psycinfo för att inte missa en 

användbar artikel. Databaserna Psycinfo och Psycarticles är baserade på psykologiartiklar 

(Polit och Beck, 2017). Cinahl är en databas med huvudfokus på omvårdnad (Polit och Beck, 

2017). Relevanta begränsningar gjordes med peer review, english language och en  

tioårsperiod från 2008–2018, inga specifika åldersbegränsningar gjordes. 
 

Enligt Friberg (2017b) bör det valda området som ska studeras avgränsas för att lättare hitta 

artiklar som passar in i studien, innan artikelsökningen påbörjas. Efter att ett avgränsat syfte 

till studien valdes kunde artikelsökningen börja. Litteratursökningen gjordes till en början  

osystematiskt för att hitta relevanta sökord som kunde relateras till det valda syftet.  
 

Till sökorden lades även trunkering "*" till efter vissa ord, detta för att utöka sökningen och 

få träff på fler artiklar. Vid trunkering söker databasen på ordstammen och det genererar fler 

sökträffar (Östlundh, 2017). De sökord som användes var "eating disorders", "patient*", 

"experience*", "life experience*", "bulimia nervosa*", "patient* experience*", "anorexia*",  

"bulimia*", "binge eating*" och "eating disorder*". Sökorden kombinerades 
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sedan med "AND" och "OR" för att systematiskt söka fram artiklar som handlar om det valda

ämnet. Denna sökmetod kallas boolesk sökologi och används för att koppla ihop eller skilja 

olika sökord (Östlundh, 2017). Hur sökningarna kombinerades beskrivs i tabellform i bilaga 

I. Sökningarna resulterade i elva artiklar. 
 
 

Urval 

De elva artiklarna som valdes ut granskades enligt en kvalitetsgranskningsmall (Willman, 

Stoltz och Bahtsevani, 2011) som presenteras i bilaga II. De elva artiklarna granskades av 

litteraturstudiens författare och ansågs uppnå grad 1 vilket redovisas i bilaga III. Grad 1 är 

den högsta graden av kvalitet och grad 3 den lägsta. I bilaga III presenteras även de valda  

artiklarna i en översikt. Inklusionskriterierna var anorexia nervosa, bulimia nervosa,  

hetsätning, ospecificerade ätstörningar, patientens perspektiv och patientens upplevelser.  

Därutöver  skulle artiklarna vara etiskt godkända och ha en etisk diskussion. Bland de elva  

artiklarna använde tio av dessa en kvalitativ metod och en hade en mixad metod. Från denna 

artikel exkluderades den kvantitativa delen och endast den kvalitativa delen inkluderades.  

 

Analys 
Fribergs (2017a) femstegsmodell användes i litteraturstudien och utgick ifrån att i steg 

ett, läsa igenom innehållet i de olika studierna flera gånger för att skapa sig en helhet och för 

att få en känsla av vad de handlade om. Detta gjordes genom att litteraturstudiens författare 

läste de valda artiklarna till resultatet upprepade gånger vilket ledde till en bättre förståelse 

för innehållet samt relevansen av artiklarna.  
 

I steg två i Fribergs (2017a) femstegsmodell analyseras varje enskilt resultat och nyckelord  

ska plockas ut från de valda artiklarna i relation till studiens syfte. Här lästes resultatet åter 

igenom och relevanta stycken från artiklarnas resultat som svarade till litteraturstudiens syfte 

markerades med färgade pennor och post-it-lappar.   
 

I steg tre skapas en översikt över de resultat som plockats ut genom att sammanställa de valda 

delarna (Friberg, 2017a). Här lästes alla färgade överstrykningar igenom ytterligare en gång 

och skrevs sedan ned i ett nytt dokument för att skapa en överblick över de delar som skulle 

vara med i litteraturstudien.  
 

I steg fyra ska likheter och skillnader hittas och identifieras mellan de olika studierna. Här  

växer teman och subteman fram som ska svara på syftet (Friberg, 2017a). När en överblick 

av alla delar som skulle vara med i resultatet skapats, fortsatte analysen av texten för att hitta 

likheter och skillnader i innehållet. När detta hade gjorts framkom relevanta teman 

och subteman som svarade på litteraturstudiens syfte.  
 

I steg fem ska det framtagna materialet presenteras i ett nytt sammanställt resultat med 

utgångspunkt i de framtagna temana (Friberg, 2017a). Här presenterades de valda delarna 

från tidigare steg under fyra huvudteman och totalt åtta underteman. Att ta fram passande 

teman och underteman var ett komplext arbete med många steg i processen som skulle tas 

hänsyn till. De framtagna temana blev grunden till resultatet och en ny helhet skapades. 
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Resultat 

Analys av valt material resulterade det i fyra huvudteman och åtta underteman (ses i tabell 

1).  

  

Tabell 1. Översikt över framtagna huvudteman och underteman.  

Huvudtema  Undertema  

  

Negativa upplevelser och känslor  Skam över sjukdomen  
 Skuld och ansvar  

Att hantera livet  

  

 Att vara kontrollerad eller ha kontroll  
 Att dölja eller att inte dölja  

Att söka förståelse och bekräftelse  Social isolering och förståelse  
 Hjälplöshet eller bekräftelse 

Vägen till hälsa   Att se personen bakom sjukdomen  

 Tillåta sig själv att bli frisk  

  

 

Negativa upplevelser och känslor 

Detta tema beskriver upplevelser och känslor av skam och skuld som är vanligt  

förekommande vid en ätstörningsdiagnos. De underteman som uppstod var skam över 

sjukdomen och skuld och ansvar. 
 

Skam över sjukdomen 

I analysen framkom det att en känsla av skam var den mest framträdande känslan. Hos de 

som led av en ätstörning var känslan av skam stark på grund av sin övervikt, dels på grund av 

samhällsnormer, och för att de inte kunde äta normalt (Rørtveit, Åström & Severinsson, 

2010). Skam fanns även över att behöva kompensera sitt beteende med kräkningar med 

samtidig rädsla att visa symtom då de ville bevara sin värdighet (Pettersen, Rosenvinge &  

Ytterhus, 2008). De kände skam över att de åt mycket mat som i sin tur ledde till  

panikkänslor medan andra istället kände en rädsla för att bli påkommen att gömma mat, 

vilket kändes som "ett brott" (Rørtveit et al., 2010). Personer med ätstörning kände 

sig motbjudande när de gick upp i vikt och dåliga när de gick ner i vikt (Rance, Clarke 

& Moller, 2017). Flera ansåg att deras tänkande var irrationellt då de visste att de var 

underviktiga trots att de kände sig överviktiga, vilket var något de skämdes för (Rance et al., 

2017). Genom att avslöja sin sjukdom för släkten uppstod nya problem vilket ledde till skam 

och dåligt samvete för att ha orsakat oro hos familj och vänner (Pettersen et al., 2008).  
 

Flera upplevde skam då ätstörningen begränsade deras liv och att tillfrisknande var långt 

borta (Rørtveit et al., 2010), däremot upplevde andra skam över att de inte lyckats tillräckligt 

bra med sin ätstörning och jämförde sig med andra som lyckats bättre (Rance et al., 2017). 

Detta var något som personer som led av anorexia upplevde, där de strävade efter att ha ett så 

lågt BMI som möjligt, och jämförde sig därför med andra som led av anorexia nervosa.   
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Skuld och ansvar  

Skuld var ett centralt begrepp för flera som led av ätstörning. Att känna skuld kunde bero på 

olika orsaker men gemensamt för alla var att ätstörningen var orsaken till skuldkänslor.  

De upplevde skuld till att ha utvecklat en ätstörning. De kände att de själva var problemet 

till att de hade utvecklat ätstörningen, att de inte kunde ta hand om sig själva (Hannon,  

Eunson & Munro, 2017), och att de inte kunde hantera mat och sitt matintag (Rance et al., 

2017). De lade all skuld på sig själva, allt från att de inte var tillräckligt bra som personer till 

att de själva var problemet till att sjukdomen blev värre. Missnöje med utseendet hade även 

en betydelse för att känna skuld och självkritik (Hannon et al., 2017).  

 

Analysen visade även att mödrar med ätstörning upplevde skuld till det emotionella  

övergivandet av sina barn och rädsla för att barnen själva skulle utveckla en ätstörning. De  

upplevde även skuld i relation till att de inte hade tagit ansvar eller ändrat sin livssituation  

tidigare (Rørtveit et al., 2010). Flera av mödrarna upplevde skuld då barnen fick ta hand om  

dem då de inte klarade av att ta hand om sig själva. Detta upplevdes svårt då de inte kunde 

vara den förebilden de ville vara eller ta ansvaret som en mor till sina barn (Stitt & Reupert,  

2014). Centralt var även att mödrarna inte ville utsätta barnen eller familjen för lidande eller 

en tuff uppväxt, vilket gav skuldkänslor (Rørtveit et al., 2010). Gemensamt för mödrar med 

ätstörning var skuld över att inte kunna ta hand om sig själva och erbjuda barnen en bra 

uppväxt.  
 
 

Att hantera livet  
Detta tema beskriver vad kontroll har för betydelse för en som lider av en ätstörning samt 

fenomenet att dölja sina problem vid en ätstörning och varför detta görs. De underteman som 

uppkom var att vara kontrollerad eller ha kontroll och att dölja eller att inte dölja sina 

problem.  
 

Att vara kontrollerad eller ha kontroll  

Analysen visade att flera personer upplevde en stolthet i att kunna kontrollera något som var 

deras, som kroppsvikten. Det gav välbefinnande och känsla av trygghet när annat runt 

omkring inte kändes bra (Hannon et al., 2017). Anorexia nervosa beskrevs som ett sätt att  

hantera livet och jobbiga händelser och situationer, som en depression (Rance et al., 2017).  

Kontrollen beskrevs som något som blev fråntaget dem och därför var ätstörningen ett sätt att 

återfå kontroll i livet. Ätstörningen blev något som själva kunde kontrollera,  

ätstörningen blev ett verktyg (Hipple Walters, Adams, Broer & Bal, 2016).   
 

Vidare i analysen framkom att det kändes skamfullt för några kvinnor att anorexian 

kontrollerade dem istället för tvärtom (Rance et al., 2017). De vandrade mellan att vara i eller 

utanför sin anorexia nervosa. När de var inne i sjukdomen var allt utom deras kontroll 

(Rance et al., 2017) och de kunde uppleva en inre kritisk röst som styrde och kontrollerade 

dem (Brennan, Emmerling & Whelton, 2015). När de var utanför sjukdomen kunde de ta på 

sig ett annat perspektiv och se sig själva som så sjuka de var (Rance et al., 2017). När de 

misslyckades med att hålla en strikt diet ledde detta till känslor av kaos och meningslöshet 

och att detta var utom deras kontroll (Pettersen et al., 2008). Kontroll kunde även komma från 

en annan person, som en vän eller förälder. Föräldrar till barn med ätstörning försökte ofta 

hjälpa barnen till ett mindre destruktivt beteende som ätstörningen medförde. Detta kunde 

skapa konflikter mellan de två parterna (Hipple Walters et al., 2016).  
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Unga män i tonåren slet med nedvärderande tankar om den egna kroppsbilden, kroppsvikten 

och viljan av att vara smal men på samma gång viljan av att vara muskulös (Arnow et al., 

2017). Flera personer med ätstörning kände en rädsla för att förlora kontrollen och att  

avslöja sina inre tankar och känslor av rädsla att bli kritiserade (Rørtveit, Vevatne &  

Severinsson, 2009).  
 

Att dölja eller att inte dölja  

Analysen visade att flera personer med ätstörning modifierade sin ätstörning så att den lättare 

kunde gömmas från familjen och andra personer i omgivningen (Stitt & Reupert, 2014). 

Olika strategier skapades för att gömma symtom och beteenden som att omboka planer, 

stänga av telefonen och skicka iväg sig partner (Pettersen et al., 2008). Det fanns också de 

som avslöjade sina strategier för anhöriga, men det ledde till att nya strategier uppkom för att 

inte oroa anhöriga när de visade symtom eller beteenden (Pettersen et al., 2008).  
 

Syftet för många var att skapa en balans i vardagen och leva ett så normalt dagligt liv som 

möjligt för att dölja de symtom och beteenden som ätstörningen medförde. Detta upplevdes 

svårt då fokuset på ätstörningen fanns i måltider, kroppsvikten och kroppsformen samt den 

inre mentala kampen (Rørtveit et al., 2009).   
 

Att söka förståelse och bekräftelse  
Detta tema beskriver den sociala isoleringen som kommer med en ätstörning och den 

hjälplöshet som upplevs. De underteman som uppkom var social isolering och 

förståelse och hjälplöshet eller bekräftelse.  
 

Social isolering och förståelse  

Analysen visade att social isolering kunde vara en följd av rädsla för att äta ute bland folk 

med följd att bli dömd av andra (Stitt & Reupert, 2014), men även svårigheter då deras  

matrutiner skiljde sig från vännernas dieter och matrutiner. Detta upplevdes pinsamt 

och därför valde de att dra sig undan (Rance et al., 2017). En annan orsak var ekonomiska  

problem till följd av sjukdomen vilket även kunde leda till social isolering (Stitt & Reupert, 

2014). Flera personer med ätstörning försökte maskera sina problem vilket istället skapade 

mer social isolering (Pettersen et al., 2008). De upplevde även en brist på förståelse ifrån 

andra personer och samhället vilket gav en känsla av ensamhet. Detta ledde flera gånger till 

att de hittade på historier och ljög istället för att berätta sanningen om sina problem (Rance et 

al., 2017).   
 

Däremot upplevde andra personer att de genom att berätta om sina problem kände de att de 

fick förståelse och medkänsla, istället för dömande ord och blickar. Detta innebar att de 

drabbades tankar om hur de skulle bli bemötta inte stämde och de kände sig mindre 

ensamma. Vidare påvisades att de som kommit längre i sin behandling var de som vågade  

berätta om sina problem och sin sjukdom för andra (Hannon et al., 2017).  
 

Hjälplöshet eller bekräftelse  

Personer som led av en ätstörning upplevde en känsla av hjälplöshet då de inte blev förstådda 

av andra (Rørtveit et al., 2010). Medvetenheten om svårigheten att få andra att förstå och att 

prata om sin sjukdom utan att andra skulle feltolka det som sades, gav en känsla av  

hjälplöshet (Rance et al., 2017). De kände även förvirring och hjälplöshet i sin sjukdom då de 

inte visste om de kunde lita på den inre rösten som styrdes av ätstörningen, vilket de beskrev 

som en känsla av att vandra runt i ett tomrum (Rance et al., 2017).  
 

Personer med ätstörning upplevde att olika känslor sköljde över dem dagligen och att det var 

känslomässigt utmattande att ständigt skifta mellan att arbeta med eller emot sin ätstörning. 
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Det kunde dels handla om att må dåligt över en viktuppgång, men även att må dåligt över en 

viktnedgång som slutligen ledde till känslor av hjälplöshet (Rørtveit et al., 2009). 
 

Däremot fanns det de personer med ätstörning som istället för hjälplöshet upplevde en 

upprymdhet över all uppmärksamhet som de fick i samband med sjukdomen. De tyckte sig ha 

en egen identitet och kände sig annorlunda och unika. Andra personer lade märke till de som 

var drabbade av ätstörning vilket gav en bra känsla och en vilja att fortsätta sträva efter ett 

osunt ideal. Att få förståelse kring sjukdomens svårigheter var inte av vikt, utan endast den 

uppmärksamhet som sjukdomen medförde (Rance et al., 2017).  
 

Vägen till hälsa  
Detta tema beskriver hur personer med ätstörning upplever vårdpersonalens bemötande och 

hur vården påverkar dem själva, men även kampen att tillåta sig själv bli frisk och möta 

motgångar till att inte vilja bli frisk. De underteman som uppkom var att se personen bakom  

sjukdomen och tillåta sig själv att bli frisk.   
 

Att bli sedd som personen bakom sjukdomen  

I analysen framkom det att personer med ätstörning upplevde traumatiska minnen efter 

behandling då de inte kände sig hörda av vårdpersonalen (Bannatyne & Stapleton, 2015). De 

menade att det var för mycket fokus på viktuppgång som vägen till friskhet och att fokuset på 

de psykologiska problemen inte togs på lika stort allvar. Då en stor del av vården de fick var  

standardiserad och inte personcentrerad upplevde de att de hade tappat hoppet om att få en  

värdig vård (Bannatyne & Stapleton, 2015). Andra personer med ätstörning upplevde 

däremot att vårdpersonalen såg personen bakom sjukdomen och såg till att göra behandlingen 

och miljön så normal som möjligt. Dessa personer behandlades på ett behandlingscenter där 

miljön kändes mer hemlik och personalen hade ett förhållningssätt som de drabbade personer

na ansåg positiv (Sheridan & McArdle, 2016).   
 

Kvinnor med ätstörning upplevde att deras kroppar var objekt för ständig kontroll, att det var 

under övervakning och observation. Detta kunde handla om att mäta och väga deras kroppar 

vilket ledde till att de kände sig objektifierade (Hipple Walters et al., 2016). Personer med 

ätstörning upplevde även att vårdpersonalen saknade kunskap om ätstörning vilket kunde 

vara orsaken till diskriminering från personalen. De upplevde brist från personalens sida i att 

sätta patienten i fokus (Bannatyne & Stapleton, 2015). De upplevde att en viktig del i 

behandlingen var att kunna känna tillit till sin behandlare och att det fanns kontinuitet bland 

personalen (Hannon et al., 2017).   
 

Tillåta sig själv att bli frisk  

Personer med ätstörning mötte svårigheter i att tillåta sig att bli friska både under behandling 

men även i den egna vardagen. I vardagen kunde det handla om att ha bra och dåliga dagar 

med sin bulimia nervosa, där de dåliga dagarna innebar att vara självdestruktiv, tänka dåliga  

tankar, fasta och kräkas. De bra dagarna var personerna med bulimia nervosa nöjda med sig 

själva, tillät sig att äta onyttig mat och åt en normal mängd mat utan att må dåligt över detta 

(Pettersen et al., 2008). Självvållande av bulimiska rutiner som kräkningar och hetsätning 

gjorde att de upplevde att de inte förtjänade behandling (Pettersen et al., 2008). Det fanns 

olika faktorer hos personer med ätstörning som gjorde att de valde att söka vård. En  

motivationsfaktor till tillfrisknande var barn till föräldrar som led av en ätstörning. De 

motiverade sina föräldrar till tillfrisknande. Däremot upplevde många att det var lätt att falla 

tillbaka i gamla mönster då det inte fanns någon motivationsfaktor kvar när barnen blev 

vuxna och flyttade hemifrån (Stitt & Reupert, 2014).   

 



   

 12 

Det var svårt för personer med ätstörning att inse att behandling gav en möjlighet till 

självacceptans, att skapa förståelse för sina problem, att förlåta sig själv och att ifrågasätta sitt 

sätt att tänka och reagera (Hannon et al., 2017). Flera upplevde att det var svårt att förstå och 

acceptera de känslomässiga reaktioner som uppkom (Brennan et al., 2015). Att få behandling 

fick många att känna att deras kroppar blev dömda och granskade kring hur sjuka de var. Det 

fanns en rädsla att bli skrattad åt av personalen (Rance et al., 2017). De upplevde även att 

desto längre tid de spenderade under behandling med små eller inga resultat gav en känsla av 

hopplöshet (Hannon et al., 2017).   

 

Diskussion  

Metoddiskussion  
Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av att leva med ätstörning ville 

upplevelser och erfarenheter fås fram vilket beskrivs med fördel genom kvalitativ 

forskning (Polit & Beck, 2017). Huvudteman och underteman som framkom i 

litteraturstudien behandlade likheter och skillnader i den tolkade texten och bibehöll den röda 

tråden i texten. 
 

När artiklarna analyserades användes femstegsmodellen beskriven av Friberg (2017a) för att 

slutligen få fram ett nytt resultat. Femstegsmodellen användes för att inte förlora någon viktig 

information i artiklarna och för att kunna bedöma relevansen av de valda artiklarna gentemot 

litteraturstudiens syfte. Detta gjordes även för att bibehålla en röd tråd genom hela 

litteraturstudien. Detta skapade fördelar och underlättade analysarbetet i stor utsträckning. 

Metoden för femstegsmodellen var däremot tidskrävande, men ansågs trots detta vara ett 

positivt hjälpmedel i analysarbetet.  
 

Litteratursökningen fokuserade på att hitta vad som fanns inom det valda problemområdet 

samt avgränsa ett syfte, därför är den inledande litteratursökningen en viktig del i 

sökningsprocessen (Friberg, 2017b). Genom att söka efter artiklar i olika databaser sågs det 

till att viktiga artiklar inte missades samt ökade även chansen att få flera relevanta artiklar. 

Artiklar söktes till dess att tillräckligt relevanta artiklar valts ut samt tills det inte framkom 

några nya artiklar längre. Genom att inte söka i ytterligare databaser kan relevanta artiklar 

ha fallit bort. Artikeln där metoden som användes var mixad, användes då litteraturstudiens  

författare ansåg innehållet som relevant utifrån litteraturstudiens syfte. Den kvalitativa delen  

av resultatet var tydligt utskriven i artikeln vilket gjorde att litteraturstudiens författare 

inte kunde ta fel på den relevanta informationen och av misstag använda sig av den 

kvantitativa datan. Genom att utesluta den kvantitativa delen i litteraturstudien kan däremot 

relevant information fallit bort. 
 

Genom att begränsa årtalen vid den systematiska sökningen till 2008–2018 begränsades 

sökningarna i de olika databaserna ytterligare. Enligt Polit och Beck (2017) är detta att 

föredra för att inte få för gamla artiklar. Detta kan dock resultera i att relevanta artiklar från 

tidigare år gick förlorade och detta kan ha påverkat resultatet. Begränsningen Peer review såg 

till att de framsökta artiklarna var granskade och därför mer pålitliga. Den tredje  

begränsningen som gjordes var English language. Litteraturstudiens författare behärskar 

språket bra, men har inte engelska som modersmål och översättningen kan därför ha 

påverkats av detta. Ingen specifik åldersavgränsning gjordes i sökprocessen, detta för att inte 

gå miste om någon användbar artikel. 
 

I urvalet beskrevs inkulsionskriterier för litteraturstudien. De valda inklusionskriterierna, 

sjukdomarna anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning och ätstörning utan närmare 
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specifikation valdes då litteraturstudiens författare ansåg de bäst svara på det utsatta syftet 

och var även mest forskat kring. Patientens perspektiv valdes då patientens perspektiv var 

relevant för litteraturstudiens syfte. Att de valda studierna skulle vara etiskt godkända och ha 

en etisk diskussion ansåg litteraturstudiens författare som ett krav då studierna har med 

patienter i sina studier och det ansågs viktigt att de inte blev utsatta för något som de inte 

själva ville svara på eller vara med om. Litteraturstudien har inga exklusionskriterier. 

Inklusion- och exklusionskriterier är ett sätt att förtydliga den population som 

litteraturstudien är avsedd att studera samt stärka upp syftet (Polit & Beck, 2017). I urvalet 

beskrevs även de valda artiklarnas kvalitets grad utifrån Högskolan Västs modifierade 

kvalitetsgranskningsmall (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Alla elva artiklar bedömdes 

utav litteraturstudiens författare till grad 1 som kvalitet vilket gjorde att ingen artikel föll bort 

i granskningen. 
 

Etiska ställningstaganden till denna litteraturstudie gjordes med hjälp av vägledande litteratur 

av Polit och Beck (2017). I kvalitativa studier har forskarna till studierna ett ansvar att se till 

att deltagarna inte utsätts för potentiell skada. De ska även vara medvetna om att i studier 

med ett känsligt ämne där man efterfrågar upplevelser utifrån ett visst ämne, kan orsaka ment

ala påfrestningar hos deltagaren. Det är även viktigt att deltagarna i studierna har fått 

information om studien och har haft möjlighet att lämna informerat samtycke till att delta i 

studien (Polit och Beck, 2017). I litteraturstudiens resultat valdes endast artiklar som var 

etiskt godkända och som hade en etisk diskussion, detta för att säkerhetsställa att valda 

artiklar höll en hög nivå där deltagarna inte har blivit utsatta för potentiella skador eller 

risker. I en utav litteraturstudiens utvalda artiklar framkommer det att deltagarna har blivit 

betalda en viss symbolisk summa för att deltaga i studien. Detta kan ha påverkat den studiens 

resultat och likaså denna litteraturstudiens resultat. Litteraturstudiens författare valde trots 

medvetenhet om detta att ha med artikeln i resultatet då litteraturstudiens författare ansåg 

innehållet i artikeln som relevant och värdefullt. Artikeln hade även ett etiskt godkännande 

och en etisk diskussion vilket litteraturstudiens författare såg som positivt trots detta.   
 

Litteraturstudiens författare har genom hela processen arbetat ur ett etiskt förhållningssätt och 

har gemensamt diskuterat innehållet i artiklarna och den fakta som framtagits i övriga delar i 

litteraturstudien. Detta har gjorts för att inte färga studiens resultat och innehåll med egna 

värderingar eller felaktiga tolkningar. För att förhindra feltolkningar och övertolkningar av 

materialet har litteraturstudiens författare diskuterat innehållet med varandra flera gånger. I 

studien har ett neutralt språk använts och inga värdeladdade ord har använts då detta kan 

uppfattas kränkande eller stötande av läsare. Eftersom studien berör ett känsligt ämne som 

omfattar en stor del av en yngre befolkning har även detta tagits i åtanke vid utformandet av 

studien. World Medical Association (2018) beskriver vikten av att ta hänsyn till utsatta 

samhällsgrupper samt överväga nyttan av studien i förhållande till skadan den kan skapa hos 

deltagaren.  
 

Trovärdighet belyser hur väl forskaren har tolkat och analyserat den kvalitativa datan i 

studien (Polit & Beck, 2017). Litteraturstudiens författare använde sig av en utförlig 

analysmodell, femstegsmodellen, beskriven av Friberg (2017a). Det är tydligt beskrivit hur 

analysen av artiklarna har gått tillväga för att få med all viktig information och inte gå miste 

om någon viktig del i berättelserna. Litteraturstudiens författare använde sig av modellen 

beskriven av Friberg (2017a), att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning. Detta för att få en bättre förståelse för de berättelser och innehåll i valda 

artiklar (Friberg, 2017a). Genom att endast använda artiklar med hög kvalitetsgrad ökade 

trovärdigheten av litteraturstudien.   
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Trovärdighet kan inte uppnås om inte tillförlitlighet finns. Tillförlitlighet innebär hur 

tillförlitlig datan är över tid och om resultatet skulle bli detsamma om studien testades på en 

likadan deltagargrupp i ett likadant sammanhang (Polit & Beck, 2017). Tillförlitlighet 

uppnåddes genom att litteraturstudiens författare gemensamt läste de valda artiklarna samt 

flera gånger gick igenom de valda delarna till resultatet. Analysen genomfördes gemensamt 

genom hela litteraturstudiens gång (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   
 

Giltighet beskriver hur välgrundade och korrekta slutsatserna i en studie är (Polit & Beck, 

2017). Val av en större bredd med olika deltagare ökar giltigheten (Lundman & Hällgren  

Graneheim, 2012), vilket gjordes i denna litteraturstudien genom att inkludera både kvinnor 

och män, såväl yngre som äldre. Giltighet kan även styrkas genom en utförlig beskrivning av 

studiens urval samt analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), vilket 

litteraturstudiens författare beskriver under metodavsnittet.  
 

Överförbarhet innebär hur väl resultatet och slutsatser kan överföras på andra grupper. Det 

handlar om hur utförligt författarna beskriver ett resultat och på så sätt kan läsaren bestämma 

om det går att överföra på andra situationer och grupper (Polit & Beck, 2017). Att avgöra  

överförbarheten kan göras av författarna men även läsaren bestämmer om resultatet kan  

överföras i andra sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna  

litteraturstudie beskriver tydligt analysen som är gjord och redovisat resultatet på ett lätt sätt. 

Det är då upp till läsaren att bestämma om slutsatserna och resultatet kan användas i liknande 

sammanhang där dessa patientgrupper finns, som litteraturstudiens författare hade till avsikt 

att studera. De artiklar som ingår i denna litteraturstudie består utav studier gjorda ur ett 

västerländskt perspektiv vilket kan göra att resultatet endast anses kunna överföras på en  

liknande population och alltså inte på personer i andra kulturområden. Västvärlden präglas av 

ett liknande skönhetsideal vilket litteraturstudiens författare valde att fokusera på.  
 

Delaktighet innebär hur forskarens närhet till studien varit. Delaktigheten blir större i en 

kvalitativ studie då forskaren har en viktig roll i att delta i intervjuer och styra dessa 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Litteraturstudiens författare valde att endast 

använda kvalitativ forskning för att detta skulle svara på syftet med upplevelser och 

berättelser. Detta innebar då att forskarna till de valda artiklarna hade en närhet till studien 

och hade då även en större påverkan på studien. Litteraturstudiens författare gjorde 

gemensamt tolkningar av texten till resultatet i varje artikel. Detta för att inte egna tolkningar 

och förutfattade meningar samt fördomar skulle färga litteraturstudiens resultat.   

  

Resultatdiskussion 
Negativa upplevelser och känslor 

Under detta huvudtema framkom två underteman som beskrev betydelsen av begreppen skam

och skuld. Skam var relaterat till skamkänslor över den egna kroppen samt de symtom och 

beteenden som sjukdomen medförde. Flera kände sig motbjudande när de gick upp i vikt men 

dåliga när de gick ned i vikt. Känslor av skam var nära kopplat till kroppen. Lindwall (2012) 

skriver om kroppsideal där krav ställs på människor och deras kroppar vilket gör att 

människor strävar efter att förändra sitt utseende för att passa in i rådande normer. Vidare 

framkom att en sjuk och avvikande kropp kan ses som något negativt vilket i sin tur ställer 

högre krav på de redan drabbade och ytterligare skamkänslor kan uppstå. I litteraturstudiens 

resultat framkom det att det fanns en strävan i att förändra sin kropp och ett behov av att 

jämföra sina kroppar med andra, främst hos de som led av anorexia nervosa. Detta ledde då 

till ytterligare krav och skam på grund av att ha misslyckats med att forma sin kropp och sitt 

utseende. Vartanian, Hayward, Smyth, Paxton och Touyz (2018) beskriver att desto mer  

missnöjda personer är med sina kroppar, desto större är risken att utveckla en ätstörning. En 
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låg självbild var även associerad till att jämföra sitt utseende med andra och detta resulterade 

i ett missnöje med sina kroppar och detta kunde i sin tur bidra till utvecklandet av en 

ätstörning. Även detta kan relateras till de med anorexia nervosa som kände sig misslyckade 

när de jämförde sig med andra i samma situation, att de ville fortsatt sträva efter en smalare 

kropp. 
 

I resultatet framkom det att skuld var nära associerat med utvecklingen av sin ätstörning och 

även över att inte kunna ta hand om sig själv. Känsla av skuld uppstod även över att inte ha 

tagit ansvar och ändrat sin livssituation tidigare, samt att sjukdomen blev värre. Skuld ses här 

som något negativt men i vissa avseenden ses skuld istället som något positivt. Detta är något 

som Zhan och Hao (2018) tar upp i sin studie att effekten av skuld kan leda till att drabbade 

personer övervägde att ändra ohälsosamma beteenden. Vidare har en sjuksköterska ett ansvar 

att främja hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). En sjuksköterska 

ska även ta hänsyn till hela människan såväl det kroppsliga som det mentala (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b).   
 

Skuld och skam som centrala delar i att lida av en ätstörning kan återses i andra men liknande 

sammanhang. I litteraturstudiens resultat framkom att det fanns en rädsla för att bli  

påkommen med att gömma mat, och att de drabbade gärna åt i ensamhet. I en studie av  

Goldschmidt, Crosby, Cao, Wonderlich, Mitchell, Engel och Peterson (2017) visade 

resultatet att personer med övervikt upplevde skam av sin hetsätning i samband med att äta i 

ensamhet. De kände även avsky, nedstämdhet samt skuld efter att de hade ätit.  
 

Att hantera livet  

Detta huvudtema beskrev känslan av att vara i kontroll över sjukdomen eller när sjukdomen 

tog kontroll över de drabbade istället. Här uppkom även upplevelser som att dölja sina 

symtom och sin sjukdom som ett sätt att leva med en ätstörning. Resultatet visade att de som 

led av en ätstörning beskrev ätstörningen som ett sätt för dem att hantera en jobbig vardag, en 

vardag där de inte hade någon kontroll. Vikten och kroppen var något de kunde kontrollera 

och bestämma över. Resultatet visade att däremot var det andra som upplevde att de hade 

tappat kontrollen då sjukdomen gått överstyr. En studie av Heron, Scott, Sliwinski och Smyth 

(2014) studerade sambandet mellan negativa händelser hos kvinnliga högskolestudenter 

och ohälsosamma matrutiner. Dessa kvinnorna hade sedan tidigare underliggande mindre 

ätstörningsproblematik. Kopplingar kunde ses mellan ätstörningsbeteenden som hetsätning, 

förlorad kontroll över matintag och yttre negativ påverkan.  
 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att personer med ätstörning gör olika försök att dölja 

sina symtom för anhöriga eller andra personer. Det fanns en rädsla för att bli påkommen med 

till exempel kräkningar eller hetsätning. Här låg även en stor del i att inte oroa sina vänner 

eller sin familj. Att dölja händelser eller känslor från familj och vänner kan ses i flera 

sammanhang än bara hos personer som lider av ätstörning. Det kan vara för att skydda sin 

familj mot skada eller för att inte såra eller göra någon ledsen, tänker litteraturstudiens 

författare.  

 

Att söka förståelse och bekräftelse  

Temat "att söka förståelse och bekräftelse" beskrev känslor av hopplöshet, hjälplöshet och 

den sociala isoleringen som flera personer med en ätstörningsdiagnos upplever. I resultatet  

framkom att ekonomiska problem är dels en källa till social isolering då dessa problem  

påverkar det som familjen kan göra socialt. Möjliga orsaker till ekonomiska problem kan dels 

röra sig om en sjukskrivning då den drabbade möjligtvis inte har fysisk eller psykisk ork att  
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klara av sitt arbete längre på grund av de problem som sjukdomen medför. Vid hetsätning och  

bulimi konsumerar personen stora mängder mat under hetsätningsperioderna, vilket kan leda 

till att en större mängd av den drabbades ekonomi går åt till inköp av mat. Detta har 

litteraturstudiens författare reflekterat kring och anser att det kan då möjligtvis sätta 

den drabbade personen eller familjen i ekonomiska problem. 
 

Känslan av hjälplöshet var nära kopplat till svårigheten med att bli förstådd och att få andra  

att förstå genom att uttrycka sig korrekt. Att uttrycka sig om kroppen och sina känslor kring 

det som berör sjukdomen kan vara svårt i många avseenden. Lindwall (2012) skriver om 

kroppen som något som präglas av det samhälle och ideal människan lever i. Vidare 

framkommer att den drabbade personens kropp är utsatt i vårdens händer och risk för 

förnedring föreligger om sjuksköterskan inte respekterar patientens kropp.  
 

Vägen till hälsa   

I resultatet framkom att personer med ätstörning inte känner sig sedda som personer  

bakom sin ätstörning, likaså fanns det de personer som kände sig sedda. I en studie gjord av 

Levas-Luckman (2016) berättar sjuksköterskor om att de har svårt för att se personen bakom 

sjukdomen när personerna är som sjukast. Att det är först när personerna börjar gå upp 

i vikt och får lite lyster i ögonen och huden som sjuksköterskorna ser att det finns en person  

bakom sjukdomen. De upplevde att de fick påminna sig själva att komma ihåg att det var  

ätstörningen många gånger som agerade ut och inte personen bakom ätstörningen.   

 

Personer med ätstörning upplevde en brist på kunskaper om ätstörningar hos den  

vårdpersonal som vårdade dem. Detta är något som framkommer i Levas-Luckmans (2016) 

studie där sjuksköterskor upplevde brist på specifik träning i att möta personer med ätstörning 

i den specifika omvårdnaden kring ätstörningar när de blev anställda på den avdelning de 

började arbeta på. De upplevde att de fick lära sig själva och att detta i början upplevdes 

stressande och utmanande innan de kom in i arbetet. De ansåg även det som ett utmanande 

arbete att arbeta med personer med ätstörning där de var tvungna att kombinera både sina 

medicinska och psykiatriska kunskaper. 
 

I resultatet beskrivs att personer med ätstörning upplever att de har svårt för att kontrollera 

sina känslomässiga reaktioner och flera upplevde att de blev granskade utav vårdpersonalen  

eller upplevde en rädsla för att bli skrattad åt av vårdpersonalen. Som sjuksköterska finns ett 

ansvar i att inge trygghet och tillgodose att patienten känner sig trygg (SFS 2014:821). 

Att patienten känner sig granskad av vårdpersonalen är ett misslyckande i att ge trygghet 

då patienten i denna situation troligen inte känner sig trygg. Detta kan resultera i att 

patienterna känner en minskad tillit till personalen vilket litteraturstudiens resultat visade att 

patienterna upplevde. Lindwall (2017) beskriver att sjuksköterskan ska skydda patienten från 

att bli utsatt för förnedring och om detta inte sker kan patienten tolka det som att  

sjuksköterskan inte har respekt för patientens kropp. Detta styrker det resultat som 

litteraturstudiens författare kommit fram till, då det finns en rädsla hos patienten när det 

gäller kroppen, vilket resulterar i minskad respekt och tillit till den personal som ger den 

enskilda vården. 

 

Slutsatser  

Denna litteraturstudie har visat på patienternas upplevelser kring hur det är att leva med en 

ätstörning. Upplevelser som framkom i litteraturstudiens resultat var skam och skuld, 

relaterat till skam över kroppen och över att inte kunna hantera matsituationer. Skuld var 

relaterat till uppkomsten av ätstörning och över sjukdomen. Kontroll var en central 
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upplevelse där det handlade om att ha kontroll över sin ätstörning som att kunna reglera sin 

kroppsvikt, eller att vara kontrollerad av andra eller sin sjukdom. De strävade efter att dölja 

symtom för att inte oroa anhöriga och för att kunna leva en balanserad vardag. Social 

isolering kände flera av de drabbade till följd av ekonomiska problem och brist på förståelse 

av andra. Hjälplöshet uppstod genom känslor av att vandra i tomhet och att ständigt arbeta för 

och emot sin sjukdom. Flera upplevde att de inte kände sig sedda av vårdpersonalen och att 

personalen saknade kunskap. Att tillåta sig själv att bli frisk var svårt för flera av de drabbade 

då det handlade om att kunna förlåta sig själv.   
 

De ovanstående delarna var centrala upplevelser för personer som led av en ätstörning. De 

slutsatser som kan dras från litteraturstudiens resultat är att personer med ätstörning ständigt 

kämpar med inre konflikter och tankar samt att de upplever att vårdpersonalen har en 

kunskapsbrist kring detta.  

Praktiska implikationer  

Helhetsperspektivet bör vara i fokus i omvårdnaden av en person med ätstörningen där hela 

människan ska vara i fokus och inte endast kroppen som objekt. Denna litteraturstudie kan ge 

sjuksköterskor en förståelse för hur det är att leva med en ätstörning och på så sätt kan 

sjuksköterskor ändra sitt förhållningssätt efter dessa berättelser. Då denna patientgrupp ökar i 

samhället i takt med förändrade kroppsideal och normer är det av vikt att som sjuksköterska 

förstå innebörden av sjukdomen. Omvårdnaden av dessa patienter, oavsett vart en 

sjuksköterska möter dem, kan förbättras genom att ta del av den drabbade personens livsvärld 

och inte endast vad som rör sjukdomen. I litteraturstudiens resultat framkommer det hur 

komplex sjukdomen är och att det är flera delar att ta hänsyn till, som både den mentala och 

den fysiska hälsan och hur de påverkar varandra. Som sjuksköterska är det då av vikt att se 

till att förstå denna komplexa livsvärld för en drabbad person och kunna vårda det mentala 

och det fysiska.  

 

För att sjuksköterskor ska hållas uppdaterad på det senaste inom ämnet behövs fortlöpande 

informationstillfällen och utbildningar för att alltid veta det senaste inom ämnet. Vidare 

behöver sjuksköterskor veta hur de ska agera utifrån patienternas upplevelser och berättelser 

när de träffar på patientgruppen utanför psykiatrin, som på en akutmottagning eller en 

vårdcentral. Omvårdnaden och bemötandet av dessa patienter ska vara av lika god kvalitet 

utanför en psykiatriavdelning då även dessa patienter kan drabbas av kroppsliga åkommor 

medan de andra behoven kvarstår. Att kunna ge ett bra bemötande kan då ge bättre 

livskvalitet och hopp för patienterna.  
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde  

I litteraturstudiens resultat framkommer just problematiken kring objektifiering och rädsla för 

att bli dömd för sin kropp och utseende. Oavsett var i vården en sjuksköterska arbetar behövs 

det kunskap kring detta ämne för att kunna bemöta och se dessa personer till deras helhet. Ny 

forskning behövs och kan bidra till en ökad förståelse för denna patientgrupp och deras 

upplevelser av sjukdomen. Detta kan leda till ett bättre bemötande från vårdens sida då 

resultatet påvisade brister i detta. Kunskapen behöver utvecklas i flera aspekter men främst 

att vården gentemot patienter med ätstörning ska kunna ingå i ett omvårdnadsarbete och 

sättas i ett omvårdnadsperspektiv. Därför behövs ytterligare studier kring ätstörning i 

förhållande till omvårdnad. Genom att göra detta kan hela människan sättas i fokus istället för 

enbart det objektiva. Därför är det av vikt att ny forskning fokuserar på hur en sjuksköterska 
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kan applicera bemötande och helhetssynen av dessa personer i ett omvårdnadsarbete. 

Forskning som baseras på personers egna upplevelser och berättelser ger en positiv 

förutsättning för detta, men fortsatt ny kunskap behövs för att kunna driva arbetet framåt. 

 

För den egna kunskapens skull hade det varit intressant att ta reda på hur dessa personer med 

ätstörning vill ha det när det gäller bemötande och omvårdnad. Vad kan en sjuksköterska 

göra för dessa patienter för att ge en bättre vård utifrån patientens perspektiv? Detta kan även 

i sin tur leda till en bra grund för en sjuksköterska att veta hur de ska gå tillväga i mötet med 

personer med ätstörning, när de vet hur personerna själva vill ha det. 
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2009.  
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Skam är vanligt 

hos personer md 

ätstörning och en 

faktor som triggar 

det ytterligare är 

att ha höga krav 

på sig själv. Barn 

till föräldrar med 

ätstörning har 

själva en högre 

risk att utveckla 

en ätstörning.   

Syfte:  
Att utforska 

upplevelser av 

vardagslivet hos 

kvinnor som lever 

med en 

ätstörning.   

Ansats:  

Kvalitativ metod  

Metod:  
Fokusgrupp 

intervjuer med en 

explorativ design.  

Datan  

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

Urval:   
Deltagarna valdes 

ut genom tillfrågan 

ifrån deras 

terapeuter. Vid 

uppvisat intresse 

fick de mer 

information ifrån 

studiens 

författare/forskare. 

Studiegrupp:   
Det var fem 

kvinnor som deltog 

i studien. Dessa var 

mammor.  

Resultat:  
De upplevde 

överväldigande 

känslor dagligen 

och tyckte att det 

var svårt att hitta 

en bra balans 

mellan dessa. De 

var rädda för att 

tappa kontrollen 

och avslöja sina 

känslor. Det var 

viktigt att ingen 

märkte deras 

problem.   

Grad 1  

  

Författare  

Årtal  

Land  

Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakligt 

resultat  

Kvalitets-

granskning  

Pettersen, G., 

Rosenvinge, H. J., 

& Ytterhus, B.  

2008.  

Norge.  

Problem:  
Det finns fåtal 

studier som 

utforskar vad som 

orsakar bulimiska 

symtom och 

beteenden.  

  

Ansats:  

Kvalitativ metod  

Metod:  
Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Utfördes på ett 

kontor eller 

hemma hos 

deltagaren. 

Urval:   
Förfrågan 

skickades till alla 

medlemmar i en 

organisation för 

de med 

ätstörning.  

Deltagare  

rekryterades även 

från hälso- och 

Resultat:  
Skam var en 

vanlig 

förekommande 

känsla i samband 

med symtom som 

hetsätning och 

kräkningar. 

Deltagarna hittade 

på lögner och 

idéer för att dölja 

sina symtom och 

Grad 1  
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Syfte:  
Att utforska  

upplevelsen 

av varför 

drabbade döljer 

sina bulimiska  

symtom 

samt hur.  

Använde sig av 

kvalitativa 

forsknings-

metoder. En 

beprövad 

innehållsanalys 

användes för 

dataanalysen.  

sjukvården via 

brev.  

Studiegrupp:   
38 kvinnor, alla 

med bulimia  

nervosa, 20-38 år 

gamla.  

problem. Det 

fanns här även en 

rädsla för att visa 

symtom på grund 

av rädsla för 

stigmatisering.  

  

Författare  

Årtal  

Land  

Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakligt 

resultat  

Kvalitets-

granskning  

Hannon, 

J., Eunson, L., 

& Munro, C.  

2017.  

Storbritannien.  

Problem:  
Svårigheter i att 

förstå sjukdomen 

anorexia nervosa 

kvarstår trots 

forskning kring  

sjukdomen och 

olika behandlings

metoder.  

Syfte:  
Personer med 

anorexia nervosa 

upplevelser av 

behandling, 

sjukdom och 

förändring.  

Ansats: 

Kvalitativ metod  

Metod:  
Semi- 

strukturerade 

intervjuer.   

Fenomenologisk-

analys (IPA)  

Urval:   
Stratifierat urval, 

fyra inklusions-

kriterier.   

Studiegrupp:   
5 kvinnor, 

mellan 23–30 år, 

anorexia nervosa, 

  

Resultat:  
Anorexia var 

något positivt i en 

jobbig vardag. 

Känsla av stolthet 

i att kunna 

kontrollera sin 

vikt. Kände dock 

även skuld för att 

ha utvecklat 

sjukdomen och 

var ofta 

självkritisk.   

Behandlings-

miljön var även 

betydande. Vård i 

hemmet var 

positivt.  

Grad 1  

  

Författare  

Årtal  

Land  

Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakligt 

resultat  

Kvalitets-

granskning  

Rance, N., Clarke, 

V., & Moller, N.  

Storbritannien.  

2017.  

Problem:  
Finns för 

lite kunskap kring 

den dagliga upple

velsen av att leva 

med 

anorexia nervosa. 

För mycket fokus 

på mat och 

problem kring 

ätande att andra 

aspekter kring 

sjukdomen glöms 

bort.  

Syfte:  
Att utforska 

Ansats:  

Kvalitativ metod  

Metod:  
Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys.  

Urval:   
Personer 

med nuvarande  

eller tidigare  

diagnos av  

anorexia nervosa 

eller bulimia 

nervosa.   

Studiegrupp:   
12 kvinnor med 

anorexia nervosa 

eller bulimia  

nervosa. 19 – 50 

år gamla.   

Resultat:  
Självhat, 

otillräcklighet 

och skam var 

vanligt. Pinsamt 

att anorexian 

kontrollerade 

dem. Anorexian 

kunde även ge en 

känsla av kontroll 

och bra känslor 

när allt annat var 

jobbigt i 

livet. Känsla av 

ensamhet 

var även vanligt.  

Grad 1  
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upplevelser av att 

leva med 

anorexia nervosa 

eller bulimia  

nervosa.   
  

Författare  

Årtal  

Land  

Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakligt 

resultat  

Kvalitets-

granskning  

Brennan, A. 

M., Emmerling, 

E. M., & Whelton

, J. W.  

2015.  

Kanada.  

Problem:  
Flera med 

ätstörning 

fullföljer inte sin 

behandling. Dels 

då behandlingarna 

inte tar hänsyn till 

olika typer av 

ätstörningar men 

även då 

de inte kan möta 

deras behov. En 

viktig del för att 

fullfölja 

behandling är mer 

fokus på 

självkritik och 

skam.  

Syfte:  
Att utforska  

kvinnor med 

ätstörnings 

upplevelser av  

terapigrupps- 

behandling för 

ätstörning.  

Ansats: 

Kvalitativ metod  

Metod:  
Först en 

sammankomst för 

information kring 

behandlings-

upplägget. 

Därefter 12 

veckor med 

gruppsessioner på 

två timmar varje 

vecka, med fokus 

på psykoterapi. 

Data samlades in 

genom 

återkopplings-

formulär och brev 

från deltagarna.  

Tematisk analys.  

Urval:   
Rekryterades 

genom olika 

kommunala 

förmedlingar samt 

ett universitet. 

Skulle vara över 

18 år, ha en 

ätstörnings-

diagnos samt inte 

ha några 

pågående problem 

med suicidtankar, 

droger eller 

alkoholproblem.  

Studiegrupp:   
6 kvinnor, 22 – 58 

år, diagnoser som 

anorexia nervosa, 

hetsätning,  

bulimia nervosa, 

och ospecificerad 

ätstörning.   

Resultat:  
De upplevde en 

inre kritisk röst 

som styrde dem. 

Ett förändrat 

tankemönster som 

behandling bidrog 

till, hjälpte 

kvinnorna att 

kunna förlåta sig 

själva. Den inre 

rösten hade även 

en skyddande 

funktion, när det 

var jobbigt. Den 

kritiska rösten 

hjälpte kvinnorna 

att hantera 

jobbiga 

situationer, trots  

att det skedde på 

ett 

destruktivt sätt.   

Grad 1  

  

Författare  

Årtal  

Land  

Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakligt 

resultat  

Kvalitets-

granskning  

Arnow, D. K., 

Feldman, 

T., Fichtel, 

E., Hsiao-

Jung Lin, I., Egan, 

A., Lock., J., 

Westerman, M., 

& Darcy, M. A.   

2017.  

USA.  

Problem:  
Det finns få 

studier 

gjorda på män och 

ätstörningar och 

det finns lite 

kunskap kring 

detta.  

Syfte:  
Att ta reda på hur 

män upplever 

Ansats: 

Kvalitativ metod  

Metod:  
Mixed-method. 

Frågeformulär 

samt intervjuer.  

Tematisk analys.  

Urval:   
Deltagarna skulle 

vara mellan 12–

19 år gamla samt 

uppleva  

ätstörnings- 

symtom. De som 

uppnådde 

kriterierna blev 

inbjudna att delta 

i studien.  

Resultat:  
Killarna upplevde 

mer stress och 

press kring sin 

kropp och sitt 

utseende. En 

ständig kamp 

mellan att vilja 

vara smal men 

även muskulös. 

Utsattes oftare för 

mobbning om att 

vara knubbig. De 

Grad 1  
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symtom kring 

ätstörning.   
Studiegrupp:   
20 patienter varav 

10 av dem 

var unga män och 

10 var unga 

kvinnor i en 

jämförelsegrupp. 

12–19 år gamla.   

isolerade sig 

själva från 

familjen och 

vänner.  

  

Författare  

Årtal  

Land  

Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakligt 

resultat  

Kvalitets-

granskning  

Rørtveit, K.,  

Åström, S., & 

Severinsson, E.  

2010.  

Norge.  

  

Problem:  
Att hantera 

sitt mödraskap  

kan vara svårt för 

kvinnor med 

ätstörning. Att 

överföra 

sin ätstörnings-

problematik till  

sitt barn kan ha ett 

inflytande på 

sättet att vara en 

bra förebild och 

på moderns  

beteende och 

attityd.    

Syfte:  
Att belysa 

och tyda skuld 

och skam uttryckt 

hos mödrar med 

ätstörning.  

Ansats:  

Kvalitativ metod  

Metod:  
Intervjuer med 

öppna frågor.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Urval:   
Att 

vara mamma med 

en ätstörning 

och inte ha några 

större problem 

med droger,  

funktions-

nedsättning eller 

samsjuklighet 

med 

psykossjukdom.  

Studiegrupp:  
8 mödrar i 

åldrarna 23-48 år.  

Resultat:  
De upplever 

skuldkänslor av 

att ha 

kunnat påverka 

sina barn till att 

utveckla  

ätstörning. De har 

skuldkänslor för 

att de var sjuka 

och orsakade 

deras barn 

onödigt lidande 

och 

smärta/svårighet.
Några känner 

skam och dåligt 

samvete över att 

inte återhämta sig 

och för att vara 

begränsad av 

sin ätstörning.  

Grad 1  

  

Författare  

Årtal  

Land  

Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakligt 

resultat  

Kvalitets-

granskning  

Bannatyne, A., & 

Stapleton, P.  

2015.  

Australien.  

Problem:  
Stigma hos 

vårdpersonal 

skapar rädsla för 

att söka vård. 

Fördomar om 

att personer med 

ätstörning endast 

vill ha  

uppmärksamhet. 

Dömande  

attityder från 

Ansats: 

Kvalitativ metod  

Metod:  
Intervjuer, 

tematisk analys  

Urval:   
Deltagarna 

rekryterades 

via brev, e-mail, 

sociala medier.  

Minimiålder var 

18 år.  

Studiegrupp:   
35 deltagare, 

kvinnor  

Resultat:  
De kände sig inte 

lyssnade på och 

kände sig som 

objekt i 

vårdmiljön. 

Kändes som ett 

fängelse. 

Berättade att 

läkaren endast såg 

de fysiska 

symtomen men 

inte de mentala 

problemen.  

Grad 1  
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vårdpersonal är 

vanligt.  

Syfte:  
Patienters 

upplevelser av 

behandling och 

stigma.  

Behandlingen  

hade för mycket 

fokus på det 

objektiva, 

som vikten. Men 

deltagarnas 

känslor 

och välmående  

glömdes bort.  
  

Författare  

Årtal  

Land  

Problem och 

syfte  

Ansats och 

metod  

Urval och 

studiegrupp  

Huvudsakligt 

resultat  

Kvalitets-

granskning  

Stitt, N., 

& Reupert, A.  

Australien.  

2014. 

Problem:  
Tidigare 

forskning 

har inte haft en 

kvalitativ 

ansats i att 

förklara föräldrar 

med en 

ätstörning vilket 

missar viktiga 

erfarenheter. 

Ätstörningar kan 

ha allvarliga 

konsekvenser för 

personen men 

också familjen.  

Syfte:  
Mödrars  

upplevelser av att 

leva med 

en ätstörning och 

dess påverkan på 

föräldraskapet och 

barnen.  

Ansats: 

Kvalitativ metod  

Metod:  
Individuella 

intervjuer, semi-

strukturerade.  

 

Fenomenologisk 

analys 

(IPA) av datan.  

Urval:   
Rekryterades via 

reklam på 

hemsidor och i en 

lokaltidning. 

Kriterier var män 

eller kvinnor med 

nuvarande eller 

före detta 

ätstörnings-

diagnos och som 

hade barn.  

Studiegrupp:   
9 mödrar,  

medelålder 36,1. 

De led 

av antingen  

anorexia nervosa, 

bulimia nervosa  

eller ätstörning 

utan närmare 

specifikation.   

Resultat:  
Barnen och 

mödrarna 

isolerades på 

grund av 

mödrarnas rädsla 

för att äta bland 

folk eller 

ekonomiska 

problem. Fanns 

ingen energi kvar 

till barnen och det 

fanns en rädsla för 

att barnen skulle 

ta efter samma 

beteenden. 

Mödrarna 

prioriterade sina 

egna behov före 

barnens. Rädsla 

för att inte vara en 

bra förebild för 

barnen.  

Grad 1  
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