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Abstrakt 

Bakgrund: Anorexia, Bulimia och ätstörningar utan specifikation, så kallade atypiska 

ätstörningar är de vanligaste ätstörningarna. Det kan vara sociala, biologiska och psykologiska 

faktorer som orsakar och utlöser ätstörningar och framförallt drabbas kvinnor i den yngre 

åldersgruppen. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa dessa patienter krävs en god 

inlevelseförmåga i hur patienten upplever sin sjukdom. Syfte: Syftet med litteraturöversikten 

var att belysa kvinnliga patienters upplevelse av att leva med ätstörningar. Metod: En 

litteraturöversikt utformades där artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PsycInfo. Totalt 

inkluderades 15 vetenskapliga artiklar i studien. Resultat: I studien framkom tre 

huvudkategorier: Känsla av sorg, Kontroll över ätstörningen och Motivation till 

livsstilsförändring – inom vilka de enskilda delarna baserades på patientens upplevelser. 

Diskussion: Patientens ambivalens, dåliga självförtroende, kontrollbehov och låga motivation 

till förändring är faktorer som kan försvåra behandlingsarbetet. Det krävs därför stort mod av 

patienten att våga lämna sin livsstrategi och som vårdare är det viktigt att komma ihåg detta 

när man träffar en patient med ätstörning. Slutsats: Vidare forskning inom ämnet är 

nödvändigt då det kan bidra till ökad kunskap om patientens upplevelse av att leva med 

ätstörningar och leda till en bättre relation och förståelse mellan patient och vårdpersonal, 

med goda förutsättningar till en förbättrad omvårdnad. 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Omvårdnad, Upplevelser, Ätstörningar 

 

 

Upplevelsen av att leva med ätstörningar  

- En litteraturöversikt 

 

Sara Youssef & Amir Abbasghomi 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Avdelning för hälsovetenskap 

Omvårdnad C, 30 hp 

November 2013 



 

3 
 

Innehållsförteckning 

Bakgrund.....................................................................................................................................4 

Syfte............................................................................................................................................6 

Metod..........................................................................................................................................6 

      Metodbeskrivning.................................................................................................................6 

      Litteratursökning...................................................................................................................6 

      Inklusionskriterier.................................................................................................................7 

      Exklusionskriterier................................................................................................................7 

      Klassificering och värdering av studier.................................................................................8 

      Bearbetning...........................................................................................................................8 

          Fas 1..................................................................................................................................8 

          Fas 2..................................................................................................................................8 

          Fas 3..................................................................................................................................8 

      Analys...................................................................................................................................9 

      Etiska övervaäganden............................................................................................................9 

Resultat......................................................................................................................................10 

  Känsla av sorg.......................................................................................................................10 

       Kroppsmissnöje..................................................................................................................10 

       Att influeras av andra.........................................................................................................10 

       Ökad stress och isolering...................................................................................................11 

  Kontroll över ätstörningen...................................................................................................11 

       Det vardagliga livet – rädsla och ångest............................................................................11 

       Bra och dåliga dagar...........................................................................................................12 

       Konflikt med hjärnan.........................................................................................................13 

       Att leva i fönekelse............................................................................................................14 

       Att tyst känslor...................................................................................................................14              

Motivation till livsstilsförändring..........................................................................................14 

      Att bli förstådd och att känna samhörighet.........................................................................14 

      En frälsare i nöden..............................................................................................................15 

      Självmedvetenhet och motivation.......................................................................................16 

Diskussion.................................................................................................................................17 

      Metoddiskussion.................................................................................................................17 

      Resultatdiskussion...............................................................................................................18 

Slutsats......................................................................................................................................19 

Referenslista..............................................................................................................................21 

Bilaga 1. Klassificering och värdering av studier.....................................................................24 

Bilaga 2. Granskningsmall........................................................................................................25 

Bilaga 3. Litteraturöversikt.......................................................................................................28 

 

 



 

4 
 

Bakgrund 

Övervikt och överdriven fetma är två ökande faktor och detta har i sin tur lett till att fler 

bantar för att gå ner i vikt. I samband med det har bantningsrelaterade ämnen blivit mer 

populära i samhället under de senaste åren. Ett större intresse har växt kring olika 

bantningsmetoder, där det varierar mellan allt från hälsosamma metoder till metoder som kan 

leda till en utveckling av ätstörningar. Populära medier erbjuder förslag på bantningsmetoder, 

böcker om hur man ska äta hälsosamt säljs och till och med televisionen sänder program med 

förslag och lösningar för att hjälpa personer att gå ner i vikt.  Det hålls även konferenser som 

ger möjlighet att diskutera bantningsämnet och en mängd tidskrifter som fördjupar sig i ämnet 

(Ogden, 2003, s.1).  

Hälsosam kost är viktig då den påverkar hälsan på två huvudsakliga sätt. För det första kan 

hälsosam kost skydda mot sjukdomar, medan en ohälsosam kost kan bidra till sjukdom. För 

det andra kan en hälsosam kost hjälpa till att behandla eller åtminstone klara av en 

diagnostiserad sjukdom (Ogden, 2003, s. 8-10).  

Under de senaste åren har olika slags av ätstörningar fått en kraftig ökad uppmärksamhet både 

bland kliniskt arbetande personal och allmänheten. Där den mest synligt kända ätstörningen är 

Anorexi Nervosa (AN), följt av Bulimia Nervosa (BN), samt de blandade grupperna, så 

kallade ospecifika/atypiska ätstörningarna. Studier har visat att anorexi och bulimi upptäcks 

allt oftare hos patienter inom vården och då 90% av de drabbade sägs vara yngre kvinnor 

(Eriksson & Carlsson, 2001).  

BN innebär att en person, oftast kvinnor, som i hemlighet och under stress hetsäter en stor 

mängd mat som följs av kräkningar. AN är en ätstörning som innebär avsiktlig självsvält och 

påverkar i sin tur kroppen negativt, bland annat med en förhöjd dödlighet (Eriksson et al., 

2001). 

Ätstörningar ses bäst från sjukdomens psykopatologiska utveckling. Ätstörningar är syndrom 

där en normal aktivitet (t.ex. att äta och rensa) kan upphöra att tjäna sitt ursprungliga syfte. 

Övertygelser och attityder leder till vissa matvanor, vilket resulterar i biologiska förändringar 

som kan förstärka upprätthållandet av de kontraproduktiva attityderna. Bantnings- och 

hetsätningscykeln startar en mängd biologiska motverkningsreglerande åtgärder som skapar 

sina egna krav och påverkar det mentala tillståndet och aptitregleringen (Steiner, Kwan, 

Shaffer, Walker, Miller, Sagar & Lock. 2003).  
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Det finns både psykologiska och medicinska teorier om hur dessa ätstörningar uppkommer. 

I Eriksson et al. (2001) beskrivs AN av Freud (1905) som ett psykologiskt patient fall, 

Simmond (1914) beskrev AN som en hypofysskada och Beech (1959) ansåg att AN var 

relaterat till sexualitet. 

En annan teori om hur ätstörningar uppkommer, är att kvinnor börjar diskutera sitt utseende 

och kommer fram till att de bör banta bort ett par kilo. I början ser det ut som en "vanlig" 

bantning, efter ett tag kan dessa kvinnor bli besatta med tanken att gå ner i vikt och därmed 

ändras deras mål vikt, enligt principen "om jag bara kan gå ner x kg så kommer jag att bli 

smal och lycklig". Kvinnan kan efter en längre tid av extrem bantning utveckla ett dåligt 

hälsotillstånd, både psykisk och fysisk (Meurling, 2003, s. 24-25).  

I en studie från 2004 undersöktes kvinnors egen tro om orsakerna och riskfaktorer för 

ätstörningsbeteende. Det rapporterades att gymnasie- & universitets studenter själva ansåg att 

det var större sannolikhet att få ätstörningar orsakat av emotionella problem än av andra 

orsaker såsom dåligt inflyttande från familjemedlemmar, press från män och från medier. 

Både författarna och de flesta utav respondenterna i studien ansåg att kvinnor och personer 

under 25 år hade en större risk att ha eller utveckla ätstörningsbeteenden (Mond, Hay, 

Rodgers, Owen & Beumont. 2004). 

Uppkomsten av en ätstörning i tonåren kan ha mer allvarliga och långvariga konsekvenser än 

i andra skeden av livet och resulterar oftast i större handikapp. Många personer som 

diagnostiseras med en ätstörning kan dateras flera månader tillbaka. Därför är det viktigt att 

bedöma om symtomen varit närvarande hela tiden eller endast sporadiskt, och även hur 

allvarliga de varit (Currin & Schmidt. 2005).  

I många fall kan förloppet vid ätstörningar bli kroniska om inte rätt behandling sätts in i tid  

och detta kan i sin tur leda till ett enormt lidande och mycket hög dödlighet (Eriksson et al., 

2001). För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa dessa patienter krävs en god inlevelseförmåga 

i hur patienten upplever sin sjukdom (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). 

 

 

 

 



 

6 
 

Syftet 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kvinnliga patienters upplevelse av att leva med 

ätstörningar. 

 

Metod 

Metodbeskrivning  

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka och kritiskt granska ett valt ämne eller 

problemområde, och därefter sätta ihop och sammanställa litteraturen. En litteraturöversikt 

studie har till syfte att komma fram till en syntes med hjälp av data från tidigare empiriska 

studier. Studiens redovisande data ska bygga på vetenskapliga tidsskriftartiklar (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 30). 

 Litteratursökning 

Litteraturundersökningens grund utgörs av sökord som formulerats utifrån det avgränsade 

problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013, s. 74). De vetenskapliga artiklarna i denna 

studie söktes på två databaser, Cinahl och PsycInfo. De Mesh-termer och Cinahl headings 

som användes var Eating Discorder, patient, women, experience och girls. Termen Eating 

Discorder användes i alla sökningar på grund av att det var huvudämnet i studien. Dessa 

termer förknippades med studiens syfte och röda tråd, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar  

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Förkastade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

(Författare) 

Cinahl Eating disorder 

AND Patient 

Fulltext 

År 2003-2013 

Peer reviewed 

English language 

101 *50 

**36 

***9 

****5 

1 

(Espeset et al.) 

PsycINFO Eating disorder 

AND Patient 

År 2003-2013 

Peer reviewed 

English language 

Qualitative study 

Female 

18-29 år 

79 *50 

**20 

***6 

****2 

1 

(Malson et al.) 

Cinahl 

 

 

 

Eating disorder 

AND  

Patient AND 

Experience 

Fulltext 

År 2003-2013 

Peer reviewed 

English language 

11 *4 

**2 

***2 

****1 

2 

(Colton et al., 

Newton et al.) 
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PsycINFO Eating disorder 

AND 

Patient AND 

Experience 

År 2003-2013 

Peer reviewed 

English language 

Qualitative study 

Female 

18-29 år 

31 *20 

**5 

***2 

****2 

2 

(Pettersen et 

al., Pettersen 

et al.) 

Cinahl Eating disorder 

AND 

Women AND 

Experience 

Fulltext 

År 2003-2013 

Peer reviewed 

English language 

19 *10 

**3 

***2 

****1 

3 

(Patching et 

al., Broussard 

et al., Cooper 

et al.) 

PsycINFO Eating disorder 

AND 

Women AND 

Experience 

År 2003-2013 

Peer reviewed 

English language 

Qualitative study 

Female 

Ålder: 18-29  

44 *27 

**8 

***5 

****2 

2 

(Schoen et al., 

Budd) 

Cinahl  Eating disorder 

AND Women 

Fulltext 

År 2003-2013 

Peer reviewed 

English language 

133 *90 

**39 

***3 

 

1 

(Watson et al.) 

PsycINFO Eating disorder 

AND Women 

År 2003-2013 

Peer reviewed 

English language 

Qualitative study 

Female 

Ålder: 18-29 

108 *94 

**9 

***2 

****1 

2 

(Fox et al., 

Marsden et 

al.) 

Cinahl Eating disorder 

AND girls 

Fulltext 

År 2003-2013 

Peer reviewed 

English language 

31 *24 

**3 

***2 

****1 

1 

(Gustafsson et 

al.) 

Datum för sökningen 14/9 – 4/10 -2013 

 

* Antal förkastade efter läsning av titeln 

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade efter läsning av artikeln 

**** Antal förkastade efter granskning av artikeln 

Inklusionskriterier 

Endast orginalartiklar skulle ingå, dessa skulle vara Peer Reviewed, skrivna på engelska och 

max 10 år gamla. De artiklar som granskades skulle ses ur patientens perspektiv, där patienten 

hade någon form av ätstörning, för att kunna belysa patientens upplevelse av att leva med 

ätstörningar. 

Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som inte berörde kvinnor med ätstörningar exkluderades, samt om de 

inte svarade på studiens syfte. Reviewed artiklar, det vill säga sekundärlitteratur exkluderades. 
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Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har gjorts enligt SBU/SSF nr4 (1999, s. 15-16) och sorterats följande: 

 Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

 Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade 

fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter. 

Utifrån en tregradig skala har de granskade studiernas kvalititet bedömts; Hög vetenskaplig 

(I), medel (II) eller låg kvalitet (III), se Bilaga 1.  

 

Bearbetning 

Bearbetningen har skett i tre faser enligt SBU/SFF nr 4 (1999, s.16-17). 

Fas 1 

Sökningen genererade totalt 557 träffar. I den första fasen lästes 369 titlar och därefter 125 

abstrakt. Sedan valdes de 30 artiklar som var relevanta till studiens syfte för en fortsatt 

granskning. 

Fas 2 

De 30 artiklar som ingick i denna fas lästes i fulltext, de artiklar som inte var relevanta till 

syftet, inklusionskriterierna och som inte fanns i fulltext exkluderades i denna fas, därefter 

kvarstod 15 artiklar som kritiskt granskades med hjälp av SBU-rapport (1999) 

granskningsmall, kan ses i Bilaga 2.  

Fas 3 

I fas 3 kvalitetgranskades de 15 artiklarna med hjälp av SBU:s granskningsmall, se Bilaga 1. 

Därefter klassificerades artiklarna och kvalititet bedömdes. De 15 inkluderade artiklarna 

analyserades, granskades och sammanställdes i en litteraturöversikt, kan ses i Bilaga 3. 

Artiklar av lägre kvalitet än grad II exkluderades per automatik. 
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Analys 

Analysen och resultatet har gjort med hjälp av en innehållsanalys. Innehållsanalysen inledes 

genom att författarna läste artiklarna flera gånger för att sedan kunna sätta sig in i materialet 

och få en helhets uppfattning av innehållet. I nästa steg fördjupades reflektionerna kring 

materialet och texten delades in i olika innehåll, som lede till att kategorier identifierades. 

Därefter namngavs dessa kategorier utifrån deras huvudsakliga resultat som beskrev deras 

innehåll och som i sin tur sorterades in i subkategorier för att få en god överblick och 

behandla texten som en helhet, se tabell 2 (Friberg, 2012, s. 167-169). Denna analys 

resulterade i 3 huvudkategorier och 11 subkategorier.  

 
Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategorier 

Känsla av sorg Kroppsmissnöje 

Att influeras av andra 

Ökad stress och isolering 

Att kontrolleras av 

ätstörningen 

Det vardagliga livet – rädsla och ångest 

Bra och dåliga dagar 

Konflikt med hjärnan 

Att leva i förnekelse 

Att tysta känslor 

Motivation till 

livsstilsförändring 

Att bli förstådd och att känna samhörighet 

En frälsare i nöden 

Självmedvetenhet och motivation 

 

 

 

Etiska överväganden 

I vetenskaplig forskning är god etik en viktig aspekt. Vid litteraturöversikt studier bör etiska 

överväganden göras med hänsyn till urval och presentation av resultat. Att inhämta ny 

kunskap ska alltid uppfylla kraven att skydda de individer som deltar i undersökningen. Det är 

därför viktigt att välja studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller där fördjupade etiska 

granskningar gjorts. Alla artiklar i litteraturstudien ska redovisas och sparas på ett säkert sätt i 

10 år. Det är etiskt att både artiklar som stödjer och inte stöder hypotesen och forskarens egna 

åsikter presenteras (Forsberg & Wengström, 2013, s. 69-70, 145). Detta är en litteraturstudie 

där ett etiskt resonemang redan framgår i alla artiklar som ingår i studien.   
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Resultat 

Resultatet sammanställdes av 15 studier, 13 kvalitativa studier, en kvantitativ studie och en 

blandstudie. Studierna i fråga genomfördes i Sverige (n=1), Canada (n=1), Australien (n=2), 

Norge (n=3), USA (n=4) och Storbritannien (n=4).  

 

Känsla av sorg  

Kroppsmissnöje 

I en kvantitativ studie undersöktes det om låga nivåer av självförlåtelse var associerat med 

ätstörnings symtom. Resultatet visade att viljan av att bli smal var starkt associerat med låg 

självförlåtelse, kroppsmissnöje och personens negativa självuppfattning i jämförelse med 

personer i kontrollgruppen (Watson, Lydecker, Jobe, Enright, Gartner, Mazzeo & 

Worthington, 2012). 

I en studie av Espeset, Gulliksen, Nordbo, Skårderud och Holte (2012) beskrev deltagarna 

sorg som en överväldigande känsla. Många deltagare sade att de kände sorg, ensamhet och 

hopplöshet för det mesta. De beskrev att det fanns ett nära samband mellan känslan av att vara 

ledsen eller deprimerad och att vara missnöjd med kroppen. När de hade en dålig dag eller 

kände sig deprimerade upplevde de sin kropp som tjock, äcklig och fruktansvärd. En deltagare 

berättade att det fanns vissa dagar då allt var hemskt och att hon då önskat att hon inte levde. 

Ätstörningsbeteenden var en strategi för att undvika ilska och irritation som de hade mot sig 

själva. Kvinnor i studien beskrev avsky som en stark, intensiv och invaderande känsla som 

förknippades till känslan av illamående eller sjukdom. De flesta av deltagarna beskrevs att 

avsky triggades igång i situationer när de helt enkelt blev påminda om deras kropps utseende, 

till exempel att se sig själv i spegeln eller vid beröring. Deltagarna valde att undvika sin 

kropp, de ville inte se, röra eller relatera till vad som hände med deras kropp för att undvika 

känslan av avsky (Espeset et al., 2012). 

Att influeras av andra 

Ätstörningsbeteenden är till mesta del påverkat och influerat av andra personer som använder 

samma beteenden, till exempel familjemedlemmar eller vänner och det finns då en stark 

sannolikhet att kvinnorna själva engagerar sig i ätstörningsbeteendet trotts att de själva tycker 

att beteendena är fel (Budd, 2007).  
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En del kvinnor kände att de behövde leva upp till omgivningens förväntningar om ett 

acceptabelt kroppsutseende, detta inkluderade vänners, föräldrars och massmediers 

förväntningar. Mediers porträtt av den perfekta kroppen  och samhällets attityder och 

värderingar gav de kvinnliga deltagarna förstärkning för sitt ätstörningsbeteende (Gustafsson, 

Edlund, Davén, Kjellin & Norring, 2010; Budd, 2007; Cooper, Deepak, Grocutt & Bailey, 

2007). 

I synnerhet hade böcker och filmer som lyfte fram individers kamp om att bli friska från 

ätstörningar, en effekt att motivera deltagarna till att återspegla dessa individer. En kvinna sa 

att hon kollar på andra kvinnor som ”klarat av det”, vilket uppmuntrade henne att tänka ”om 

dem kan så kan jag med” (Budd, 2007).  

Överdriver träning och ett begränsat matintag är socialt accepterat och därför är det vanligt att 

man får positiv feedback av det. Deltagarna i Budd (2007) studien berättade att de därför blev 

mer involverade i sin ätstörning och använde sig mer utav den vid positiv feedback. 

Ökad stress och isolering 

För vissa kvinnor kunde stressfaktorn vara ett relationsproblem eller livsförändringar som att 

flytta till universitet eller att göra sig redo för examen, att föräldrarna har skiljt sig eller att 

delta i en sporttävling. Andra kände att de var kontrollerade av någon som till exempel av sin 

pappa eller tränare vilket orsakade både stress, ökat behov av egenkontroll och isolation 

(Budd, 2007). Dessa kvinnor ansåg att ätstörningar hjälpte de att fylla ett hålrum och stödja de 

under livsupplevelser som var svåra att hantera, extremt stressande och socialt isolerande. 

I en studie av Broussard (2005) berättade deltagarna att de isolerade sig själva från 

omgivningen genom att undvika vittnen, smyg äta, kräkas, ljuga för andra och hitta på 

ursäkter. 

Kvinnorna kände att andra personer inte förstod vad de gick igenom, bland annat vänner och 

det gav en stark känsla av övergivenhet som ledde till en social isolering (Budd, 2007; Fox, 

Larkin & Leung, 2011). 

 

Att kontrolleras av ätstörningen 

 

Det vardagliga livet – rädsla och ångest 

Deltagarma tyckte sig vara förvirrade kring sin ätstörning och kämpade för att bilda en 

förståelse om det. Trotts att de hade olika syner, kände de alla att ätstörningen hade tagit 

kontroll över dem utan att de märkt av det (Colton & Pistrang, 2004).  
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Deltagarna i Espeset et al. (2012) studie nämner att de kände rädsla och ångest kring ämnen 

som handlade om deras kropp, vikt, matintag och om andra personers åsikter om dem. En 

kvinna i studien sa:  

"Jag är riktigt ängslig om att jag ska gå upp i vikt. När jag äter måste jag kontrollera mig själv för att 

ta reda på om jag har gått upp i vikt. Jag lägger ifrån mig maten och börjar att kontrollera. Jag 

kontrollerar mina armar, mina axlar och mina höft. Om jag kan känna mina ben, är jag säker och kan 

äta klart min måltid. Men om jag känner att mina ben är mjuka eller att jag rör vad som helst som är 

mjukt, då måste jag sluta äta. Plötsligt föreställer jag mig att jag gått upp en hel del i vikt." (Espeset et 

al., 2012). 

De kvinnliga deltagarna i Broussard (2005) studie upplevde en övergripande känsla av rädsla. 

Denna rädsla var heltäckande och styrde varje aspekt av deras liv. En kvinna med bulimi sa 

följande: 

"Jag tycker inte om att kräkas på det sättet som jag gillar att äta. Dock är jag rädd att gå upp i vikt. 

Min rädsla av att gå upp i vikt är större än mitt hat att kräkas." (Broussard, 2005). 

Broussard (2005) och Pettersen, Rosenvinge & Ytterhus (2008) var eniga i sitt resultat om ett 

övergripande tema av "att leva ett dubbelliv", vilket omfattade att patienter med 

ätstörningsbeteenden levde ett privat liv och ett offentligt liv där ätstörningen behölls hemligt. 

På grund av att hetsätning och självförvållad kräkning anses som onormala beteenden, trodde 

deltagarna att de utsattes för en negativ uppfattning av allmänheten. Detta fick dem att leva ett 

liv i rädsla. Rädslan av att dömas om andra viste om denna störning och även rädsla av att 

leva ett liv utan ätstörningen. Kvinnorna försökte så gott de kunde att behålla sin ätstörning 

hemlig, vilket i sin tur ledde till att de upplevde sig vara isolerade från vänner, familj och hela 

sin omvärld. (Broussard, 2005; Newton, Boblin, Brown och Ciliska, 2005).    

Bra och dåliga dagar 

För de flesta av kvinnorna i Budd (2007) var kontroll en reaktion, ett sätt att handskas och 

uttrycka sig själv med saker som inte gick som de skulle. Om man till exempel kände att man 

var arg på någon, då var det maten som man tog ut det på genom att inte äta något. 

Positiv förstärkning var en viktig aspekt i deras ätstörningsbeteende. Om de fick höra att de 

såg bra ut, att de gått ner i vikt, att personer som de aldrig haft kontakt med förr började lägga 

märket till dem, det var positiv förstärkning. Det blev då som en tävling att se hur många 

dagar man kunde strunta i att äta (Budd, 2007). 
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”Jag antar att jag har bättre dagar när jag inte äter. De negativa  tankar kommer bara i mitt huvud, 

och jag kan inte göra mig av med dem. Så om jag inte äter något, behöver jag inte oroa mig för dessa 

saker.”(Budd, 2007). 

Födointags kontroll bestämde i stort sett om det var en "bra" eller "dålig" dag. En dålig dag 

var som en ond cirkel som orsakade destruktiva beteenden. Det var de dagar då kvinnorna 

fastade och inte åt något på hela dagen. I vissa fall kunde de till och med använda 

laxeringsmedel för att bli av med mat som fanns kvar i magen från gårdagen. När de befann 

sig hemma på kvällen valde de att isolera sig själva, hetsäta och kräkas. De kände sig 

misslyckade, att de var fula, tänkte dåliga tankar om sig själva, och var övertygade om att 

andra tyckte samma sak om dem (Pettersen et al., 2008). 

I Pettersen et al. (2008) beskrevs dåliga dagar som ett centralt begrepp av skam. Skam 

relaterades till hetsätning och kräkningar, till deras kropp och till dem själva. Kvinnorna ansåg 

att de var utom kontroll och att de hade en dålig viljestyrka. 

Bra dagar innebar att man kunde äta fritt utan att må dåligt av det och utan att använda 

ätstörningsbeteenden. Dock var inte bra dagar fullständigt bra. För att undvika och avstå från 

ätstörningsbeteendena krävdes det en stark vilja vilket kunde ledda till depression (Pettersen 

et al., 2008). 

Konflikt med hjärnan 

Att vara i konflikt med hjärnan var ett tema som karaktäriserade upplevelsen av att leva med 

en ätstörning. I Broussard (2005) beskrev de flesta deltagarna en mental och psykologisk 

konflikt inom sig själva av motstridiga tankar och känslor av att vara "besatt". Kvinnorna 

försökte rationalisera tankar och beteenden som de själva erkänt vara irrationella.  

Att äta beskrevs som en utav de svåraste sakerna att göra. Kvinnorna beskrev att de la ner all 

sin energi för att äta och för många av de unga kvinnorna gav detta oro kring framtiden 

(Budd, 2007). 

Nästan alla kvinnor kommenterade att de hade en stark motvilja för känslan av att vara mätt 

eller att ha mat i magen. För att lösa denna konflikt försökte kvinnorna att skapa fred med 

hjärnan på egen hand genom att kräkas, vilket gav en omedelbar fred och befrielse från skuld 

(Broussard, 2005). 

 



 

14 
 

Att leva i förnekelse 

Många kvinnor har svårt med att acceptera sina ätstörningar och levde antingen i förnekelse 

eller medvetenhet. Förnekelsen beskrevs som ett tillstånd av att inte vara medveten om 

ätstörningen eller att vara medveten om ätstörningen men att avsiktligt dölja den (Schoen, 

Lee, Skow, Greenberg, Bell, Wiese & Martens. 2012). 

Negativ feedback från andra bidrog till ökad förnekelsen, minskad självkännedom och 

orsakade ett emotionellt avståndstagande. Positiv feedback i form av komplimanger om 

kvinnornas viktminskning tenderade att vara kontroproduktiv vid sökning av hjälp (Schoen et 

al., 2012).  

Många av de kvinnliga patienterna förnekade sin ätstörning och såg sig själva som ’normal’, 

’hälsosam’ och problemfri detta trotts att de kunde ha en svår ätstörning (Malson, Finn, 

Treasure, Clarke & Anderson, 2004). Andra kvinnor som var medvetna om sin ätstörning 

tyckte att de inte förtjänade en behandling, vilket var ett tecken på dålig insikt och lågt 

självförtroende (Pettersen et al., 2008).  

Att tysta känslor  

I en studie beskrev alla deltagare att de på något sätt använde deras ätstörningsbeteende för att 

hantera sina känslor, hålla ett avstånd från sina känslor, eller tysta känslorna. Att undvika 

känslor refererar till situationer då deltagarna använde deras ätstörningsbeteenden för att 

minska fokus eller undvika medvetenhet till deras egna känslomässiga reaktioner. Kvinnorna i 

studien undvek även situationer som kunde trigga igång känslor, som att äta mat, 

kroppsfokuserade situationer eller personliga relationer. Deltagarna förklarade att de även 

inhiberade uttryck av känslor till exempel då de undvek att uttrycka sina negativa känslor 

inför andra (Espeset et al., 2012). 

Det vanligaste sättet att dölja symtomen var att undvika att prata om ätstörningen eller att 

förringa svårighetsgraden av symtomen. Ätstörningar var känsliga problem och i många fall 

ville kvinnorna undvika att bli konfronterade av familj och vänner (Pettersen et al., 2008).   

Motivation till livsstilsförändring 

Att bli förstådd och att känna samhörighet 

Patienter som talade om deras behandlings erfarenheter diskuterade oftast sättet som de 

upplevde sig själva bli förstådda av hälsovårds personal. Patienter med ätstörningar upplevde 

att de alla drogs över en kam och sågs i helhet som en och samma person. En patient berättade 
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att hon kände att läkaren uppfattade allt hon sa som en del av sjukdomen, det gjorde henne 

frustrerad och ledsen. Kvinnan önskade att hon kunde bli förstådd inte bara som anorektiker 

utan även som en individuell person (Malson, Finn, Treasure, Clarke & Anderson, 2004). 

Detta förknippas med ett resonemang där patienter med ätstörningar uttryckte oro och 

maktlöshet kring sina förhandlingar och behandlingar där all fokus var på symtomen, och där 

deras egna känslor exkluderades. En patient vid namnet Jessica sade: 

”Och de lyssnar inte på dig alls. När du försöker att rationalisera något med dem så känns det som 

om du blir tillsagt att vara tyst, för att det är sjukdomen som talar och att du inte vet bättre än vad de 

gör, för då skulle du för det första inte ens vara i den här situationen.” (Malson et al., 2004). 

I en studie som fokuserade på tre kvinnors liv med ätstörningar visade det sig att de alla 

kvinnor hade använt termer som bland annat kontroll, samhörighet och konflikt. Under deras 

barndom, ungdomsår och vuxenliv uppstod en brist av kontroll och samhörighet i 

förhållanden förenat med svåra konflikter, detta påverkade kvinnornas förmåga att utveckla 

en stark självkänsla. Alla tre kvinnor rapporterade att de trodde att engagering i 

ätstörningsbeteenden, såsom kontroll över matintaget och träningen, skulle få dessa problem 

att försvinna, få dem att känna samhörighet till sig själva och andra och att låta dem utveckla 

en stark självförtroende. Hursomhelst förvärrade endast ätstörningsbeteendena deras känslor 

av brist på kontroll, brist på samhörighet och konflikt och orakade i sin tur ett längre avstånd 

mellan kvinnorna och deras familj och vänner. Den enda vägen till återhämtning var att 

återuppta eller återkoppla med livet och med andra individer. Kvinnorna i studien var eniga 

om att man själv behöver vara redo och fatta beslut för att kunna återhämta sig, och att själv 

bestämma sin egen återhämtningstakt. Återhämtningen verkade assisteras bäst med 

självacceptans och självbestämmande (Patching & Lawler, 2008). 

En frälsare i nöden 

I Newton, Boblin, Brown och Ciliska (2005) studie berättade kvinnorna att det var viktigt för 

de att få emotionellt stöd för att uppnå en fysisk närhet med sin partner. Alla kvinnor i studien 

beskrev att detta uppnåddes genom öppna dialoger i förhållandet vilket gynnade förtroende 

och bekvämlighet. 

Kvinnor i Budd (2007) studie upplevde att deras ”frälsning” från ätstörningen inträffade då de 

befriats med hjälp av att utveckla en kontakt och socialt stöd i sitt liv, till exempel vid 

utveckling av en nära relation med sin pojkvän.  
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Att känna sig förstådd och stöttad av en annan patient som var i samma situation, att bilda en 

vänskap och att dela erfarenheter gav en positiv känsla för patienterna. De kände frihet och en 

enorm lättnad då de kunde uttrycka sig och diskutera kring sin ätstörning med andra (Colton 

och Pistrang, 2004).  

Att handskas med ätstörningar var oftast inte enkelt, men när ett meningsfullt band bildades, 

tyckte deltagarna att de fick en tydligare bild av felet med ätstörningen (Budd, 2007). En 

brytpunkt eller allvarlig incident, till exempel som en omtänksam konfrontation av en person 

som står en nära, eller en seriös hälsokonsekvens, ökade plötsligt kvinnors medvetenhet om 

sig själva och om ätstörningen (Schoen et al., 2012). 

Vissa deltagare sökte professionell hjälp för att återhämta sig och fann att det inte var 

hjälpsamt då de professionella ansågs ha en brist på förståelsen av tillståndet, eller att de inte 

fick en lämplig behandling. Deltagarna i studien uppmärksammade faktumet att en utav de 

mest hjälpfulla metoder för återhämtning var att tala med personer som förstod sjukdomen 

(Patching & Lawler, 2008). 

Efter en lyckad behandling verkade kvinnornas attityder ändras till tacksamhet, hopp, 

realistiska utvärderingar om vad rådgivning kan göra. De som upplevde att de haft en lyckad 

behandling citerade fördelen med att ha en kunnig och icke dömande terapeut. Dock kunde 

attityder återgå till tidigare känslor eller bli mer negativa vid misslyckade behandlingar. 

(Schoen et al, 2012). 

Självmedvetenhet och motivation 

Självmedvetenhet omfattade kunskap om ätstörningar, men även insikt och förståelse av ens 

situation och hur ätstörningen kan användas som en coping strategi. 

Patienter uttryckte att de så småningom insåg att ätstörningen inte var en fråga om väntan på 

att bli smal, utan snarare en fråga om de underliggande problemen, som till exempel lågt 

självförtroende och självbild. Varje patient blev mer medveten om att ätstörningarna gav 

nackdelar i det dagliga livet, minskade livskvaliteten, berövade dem livserfarenheter och 

avlägsnade deras förväntningar och drömmar. Denna självmedvetenhet och självreflektion 

upplevdes som en bra utmaning som även kunde vara smärtsam. Det här fick patienterna att 

inse att läkningsprocessen skulle ta tid och ansträngning och kräva deras aktiva deltagande. 

Förmågan att förändras kombinerat med hopp, självförtroende, en stark motivation och 

positiva förväntningar var viktigt faktorer för att återhämta sig i framtiden (Pettersen, 

Rosenvinge och Wynn, 2011). Bland annat kände en del deltagare att de fick sin stryka, hopp 
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och motivation av sin religion. Med hjälp av böner fick de en starkare relation till sin tro och 

till Gud vilket bidrog till en vilja att förändra sin livsstil och att leva ett sunt liv (Marsden, 

Karagianni, & Morgan, 2007). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

I studien inkluderades 15 vetenskapliga artiklar, varav 13 kvalitativa, en kvantitativ och en 

blandstudie. Eftersom författarna av denna studie ville belysa patienters upplevelse av att leva 

med ätstörningar ansågs det vara viktigt att inkludera många kvalitativa studier. Författarna 

anser att den största styrkan med studien var att det inkluderades olika upplevelser som gav 

resultatet en bredd och stor variation med patient upplevelser.  

Alla artiklar som användes var skrivna på engelska vilket medförde att det ägnades mycket tid 

på att bilda en förståelse kring innehållet och att dela de i olika kategorier. Vissa artiklar hade 

inte bara fokus på patientens upplevelse med ätstörningar utan de gav information om 

ätstörningssymtom i helhet vilket vi kunde använda i bakgrunden och därför valde vi att 

begränsa sökningen med Mesh-termen Experience för att bilda en förståelse kring patienten 

och kring själva upplevelsen i resultatet.  

En utav de databaser som användes vid sökningen var PsycInfo, som är en databas inom 

psykologi vilket passar vårt ämne. Vid sökningen på Psycinfo begränsades artiklarna bland 

annat med åldern 18-29 år, på grund av att de flest drabbade personer med ätstörningar har ett 

medelvärde kring den åldern och är till mesta del kvinnor, därför begränsades sökningen 

ytterligare med Female för att få fram artiklar som handlade om kvinnor.  

Vid sökningen på PsycInfo var resultatet till en början för bredd, då både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar fanns med, därför begränsades sökningen med att endast ha med de 

kvalitativa artiklarna. Detta gav en mer specificerad sökning av patientens upplevelse.  

Vid sökningen på Cinahl användes inte samma begränsningar på grund av att resultatet vid 

sökningen gav ett tillräckligt begränsat resultat. 

Artiklarna som vi hittade på Cinahl var till mesta del samma artiklar som fanns på Pubmed, 

vilket gjorde att vi valde att endast utgå från två databaser, Cinahl och Psycinfo. Vi fann det 

även svårt att begränsa vår sökning på Pubmed. 
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Det som vi ansåg vara bra med studien var att vi alltid fokuserade på syftet och att vi var två 

som läste igenom alla artiklar, granskade och diskuterade resultatet tillsammans, vi kunde på 

så sätt bilda en bredd förståelse och hålla oss till den röda tråden. 

Svagheterna med studien var att det var till en början svårt att begränsa området och syftet 

som vi ville fokusera på. Först ville vi fördjupa oss på upplevelsen av att leva med Bulimia, 

dock märkte vi att det fanns fler artiklar kring ätstörningar i helhet och det slutade med att vi 

fokuserade på upplevelsen av att leva med ätstörningar. Vi ansåg att upplevelsen av att leva 

med ätstörningar var ett viktigt ämne som inte oftast tas upp och som vi framtida 

sjuksköterskor bör känna till. 

 

Resultatdiskussion  

Ätstörningar är ett snabbt växande problem som blivit allt mer förekommande inom vården. I 

resultatet framkom det att viljan att bli smal hade ett starkt samband med kroppsmissnöje och 

negativa självuppfattningar. På grund av detta ville kvinnorna helst undvika sin kropp och 

även undvika personliga relationer. Det var vanligt att kvinnorna hade en dominerande känsla 

av övergivenhet och rädsla vilket ökade självisoleringen.  

Cordero och Israel (2009) menade att föräldrars och samhällets attityder och värderingar hade 

ett strakt samband till uppkomsten och utvecklingen av ätstörningsproblem. Kommentarer 

från föräldrar angående döttrarnas vikt och form uppfattades negativt vilket ledde till en ökad 

medvetenhet om samhällets syn på skönhet och värderingar (Gustafsson et al., 2010; Budd, 

2007; Cooper et al., 2007).  

En ätstörning påverkar patientens liv i helhet och oftast är det de fysiska symtom som 

professionella är mest oroliga över, till exempel svår viktminskning. I vissa fall kräver 

patientens tillstånd omedelbar uppmärksamhet vilket leder till att andra symtom glöms bort. 

Från patientens perspektiv är de fysiska symtom mindre bekymrande och det är däremot andra 

psykiska och sociala delar av livet som är viktigare (Jones et al, 2008).  

Patientens ambivalens och låga motivation till förändring är faktorer som kan försvåra 

behandlingsarbetet. Det man måste komma ihåg är att ätstörnings symtom oftast har blivit en 

livsstrategi och är ett kontrollsystem för att upprätthålla balansen i självbilden. Det krävs 

därför stort mod av patienten att våga lämna sin livsstrategi, eftersom hon inte vet vad som 

väntar när man inte har kontroll och som vårdare är det viktigt att komma ihåg detta när man 

träffar en patient med en ätstörning (Svenska psykiatriska föreningen, 2005). Att studera 
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livskvaliteten från patientens perspektiv kan vara till fördel för att skapa en helhets bild och 

som även kan tillföra förståelse om hur ätstörningen påverkar patienten, vilket kan ha en 

terapeutisk fördel (Jones, Evans, Bamford & Ford, 2008).  

Motivation har visat sig vara en viktig faktor som påverkar resultatet av återhämtningen 

(Pettersen et al., 2011). Fastän motivationen att förändras fokuserar främst på att förbättra 

ätstörningssymtom, kunde det även påverka patientens livskvaliten generellt (Jones et al., 

2008). Att bli förstådd (Malson et al., 2004; Newton et al., 2005; Colton et al., 2004) och 

känna samhörighet (Patching et al., 2008) var andra faktorer som bidrog till en förbättrad 

livskvalitet.  

Många patienter har levt med skuld och skamkänslor och det kan kännas som en befrielse att 

börja tala ut om sina svårigheter och veta att man har någon som lyssnar och bryr sig. Vi anser 

att grunden till en förändring är att bygga en förtroendefull relation med patienten vilket kan 

ta lång tid och kräver tålamod hos vårdaren. Som vårdare bör man alltid bemöta patienten 

med respekt, förståelse och trygghet och lika viktigt är det att bemötandet byggs på 

erfarenheter och kunskap för att ge patienten de förutsättningar som behövs för en god 

behandling. Ständig motivering och förmedling av hopp är även två viktiga faktorer som 

vårdaren bör tänka på då patienten kan uppleva rädsla inför förändringarna.  

För att förebygga ätstörningar kan framgångsrika interventioner som omfattar både kognitiv 

och socialt emotionella faktorer ingå i behandlingsmålen, det vill säga en emotionell 

fokuserad kognitiv behandlingsterapi (Harrison, Tchanturia, Naumann & Treasure, 2012). 

Rätt insatt behandling kan förkorta den svåra sjukdomstiden och minska lidande och detta gör 

det angeläget att sprida kunskap om ätstörningar och behandlingsmöjligheter. 

 

 

Slutsats 

Sjuksköterskor spelar en viktig roll i omvårdnaden av patienter med ätstörningar. Med hjälp 

av att uppmärksamma patientens upplevelse kan vi som framtida sjuksköterskor bilda en 

större förståelse kring patientens känslor och tänkande.  

Sättet som patienterna blir bemöta hade en stor påverkan på deras återhämtning och sjukdoms 

förlopp. I dagens samhälle tycks vi vara väldigt dömande av andra som vi inte känner, vi drar 

ofta slutsatser utan att ha pratat med patienterna och det är lätt hänt att man glömmer bort att 
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se de som individuella personer. Därför bör vi som sjuksköterskor se det från patientens 

perspektiv, bilda en förståelse och undvika fördomar och negativa attityder. Att samarbete 

med patienten och bekräfta för dem att vi tillsammans ska finna en lösning som just passar 

henne kan eventuellt leda att ett förtroende bildas. Både patienten och sjuksköterskan måste 

ha en positiv attityd och vara villiga att sammarbeta på bästa sätt utifrån patientens begäran. 

Sjuksköterkor bör också vara uppmärksamma på att det finns olika kulturer och värderingar 

kring ätstörningar i samhället och att man därför ska finnas till stöd för patienter som inte kan 

få den hjälp som de behöver av sina familjer och vänner.   

Vi anser att vidare forskning inom ämnet är nödvändigt då det kan bidra till ökad kunskap om 

patientens upplevelser med ätstörningar och leda till en bättre relation och förståelse mellan 

patient och vårdpersonal, med goda förutsättningar till en förbättrad omvårdnad. 

Det behövs till exempel framtida forskningar om ätstörningar som är anpassade efter 

sjuksköterskans profession och även forskning som fördjupar sig i hur patienten upplever sig 

bli bemötta inom vården. 
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Bilaga 1 – Klassificering och värdering av studier  

 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskalig kvalitet, studier med kvantitativ metod, 

enligt SBU/SFF nr 4 (1999, s. 48). 

 I = Hög  II = Medel  III = Låg 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvat statistiska 

metoder. 

- Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma 

statistiska metoder. 

 

 

Tabell 4. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, 

enligt SBU/SFF nr 4 (1999, s. 48). 

 I = Hög II = Medel III = Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

och genomförd, resultatet är logiskt 

och begripligt, god 

kommunicerbarhet.  

- Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven, 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 
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Bilaga 2 – Granskningsmall  

Artikelgransking 

(Inspirerad av Hellzén, Johansson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 
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Bilaga 3 – Litteraturöversikt  

Inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Urval  

Deltaga

re 

(Bortfal

l) 

Metod 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Kommenta

rer 

Broussard 

(2005) 

USA  

Att tolka och förstå 

upplevelsen av BN. 

Kvalitativ 

studie 

n = 13 

(n=0) 

Femonologisk 

analys 

Resultatet visade en gripande 

tema av ”att leva ett dubbelt 

liv” vilket ledde till rädsla 

och isolering. 

KI 

Budd 

(2007) 

USA 

Att få en förståelse av 

ätstörningar hos 

ungdomar 

Kvalitativ 

studie 

n = 15 

(n=0) 

Grounded teori 

med intervjuer 

Ätstörnings beteenden 

användes som en metod av 

kontroll då kvinnorna 

saknade koppling och nära 

relationer med andra. När 

meningsfulla relationer 

bildades i deras liv avtog 

dysfunktionen. 

KI 

Colton et al. 

(2004) 

Storbritannien 

Att kartlägga hur 

ungdomar upplever 

slutenvård 

behandling av AN. 

Kvalitativ 

studie 

n = 19 

(n=0) 

Femonologisk 

analys och 

semistrukturerad

e intervjuer. 

Patienter hade en positiv och 

negativ syn på slutenvård 

beroende på deras tillstånd 

och bemötandet av 

vårdpersonal.  

KI 

Cooper et al. 

(2007) 

Storbritannien  

Att systematisk 

utforska och förstå 

vissa funktioner i 

samband med 

upplevelsen av 

"känslan att vara 

tjock". 

Blandstudie. 

Prospektiv 

och 

kvalitativ 

studie 

n = 48 

(n=0) 

Enkäter och 

semistrukturerad

e intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Att känna sig tjock var 

associerat med stress och 

negativa känslor, 

kroppsutseende och negativt 

självförtroende. 

PII 

KII 

Metodbeskr

ivningen 

kunde ha 

varit något 

utförligare. 

Espeset et al. 

(2012) 

Norge 

Att undersöka hur 

patienter med AN 

hanterar sina negativa 

känslor och hur de ser 

på relationen mellan 

sina känslor och sitt 

ätstörningsbeteende. 

Kvalitativ 

studie 

 n = 14 

(n=0) 

Grounded teori 

metod baserade 

på 

semistrukturerad

e intervjuer. 

Deltagarna tenderade att 

hämma uttryck av sorg och 

ilska i sociala situationer och 

hade höga nivåer av ilska mot 

sig själva, vilket uttrycktes 

med specifika 

ätstörningsbeteenden. 

KI 

Fox et al. 

(2011) 

Storbritannien 

Att undersöka den 

personliga 

innebörden av 

ätstörningar. 

Kvalitativ 

studie 

n = 10 

(n=2) 

Fenomenologisk 

analys med 

semistrukturerad

e intervjuer. 

Ätstörningar visade sig vara 

en säkerhet för patienterna 

som gav en känsla av lycka 

och kontroll.  

KI 

Gustafsson et 

al. 

(2010) 

Sverige 

Att beskriva 

variationen av 

upplevda 

förväntningar i det 

dagliga livet hos unga 

kvinnor som lider av 

ätstörningar. 

Kvalitativ 

studie 

n = 18 

(n=0) 

Fenomenologisk 

analys 

Deltagarna upplevde att de 

behövde leva upp till 

omgivningens förväntningar 

om ett acceptabelt 

kroppsutseende, detta 

inkluderade vänners och 

massmedians förväntningar. 

KI 
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Malson et al.  

(2004) 

Australia 

 

Att analysera 

patientens upplevelse 

av ätstörnings 

behandling. 

Kvalitativ 

studie 

n = 39 

(n=0) 

Analytisk 

samtalsmetod 

med 

semistrukturerad

e intervjuer. 

Resultatet visar på att 

deltagarna känner sig 

maktlösa och otillräckliga vid 

bemötandet av vårdpersonal.  

KI 

Marsden et al. 

(2007) 

Storbritannien 

Att undersöka 

relationen mellan 

ätstörningar, religion 

och behandling 

and treatment. 

Kvalitativ 

studie 

n = 10 

(n=0) 

Fenomenologisk 

analys med 

semistrukturerad

eintervjuer. 

Resultatet visade att religiösa 

övertygelser påverkar 

attityder och motivation i 

ätstörningar. 

KII 

Kortfattad 

introduktion 

och många 

citat i 

resultatet. 

Newton et al. 

(2005) 

Canada 

Att undersöka 

upplevelsen av 

romantiska relationer 

från kvinnornas 

perspektiv.  

Kvalitativ 

studie 

n = 11 

(n=0) 

Femonologisk 

analys och 

semistrukturerad

e intervjuer.  

Resultatet visar att kvinnor 

antingen valde att engagera 

sig i ett förhållande eller att ta 

avstånd beroende på om de 

kände samhörighet och att de 

blev förstådd av sin partner. 

KI 

Patching et al.  

(2008) 

Australien 

Att förstå hela 

upplevelsen av att 

utveckla, leva med 

och återhämta sig 

från en ätstörning. 

Kvalitativ 

studie 

n = 20 

(n=0) 

 

Femonologisk 

analys med 

livshistoriska 

intervjuer. 

Känslor av skuld och skam 

och att känna sig 

missförstådd var vanligt 

förekommande. Att återhämta 

sig från ätstörningen kan 

endast uppnås när en individ 

fattar ett eget beslut och är 

självmotiverad. 

KII 

En tydligare 

beskrivning 

av metod 

hade varit 

önskvärd 

Pettersen et al. 

(2008) 

Norge 

 

Att undersöka 

patientens perspektiv 

för att förstå den 

hemliga karaktären 

av Bulimia.  

Kvalitativ 

studie 

n = 38 

(n=0) 

Innehållsanalys 

med 

semistrukturerad

e intervjuer. 

Resultatet visade att ett 

dubbelt liv var en vanlig 

beskrivning av Bulimia. 

Skam och rädsla hos patienter 

för stigmatisering och 

negativa sanktioner är viktiga 

anledningar för att dölja 

bulimiska symtom.  

KII 

Kortfattad 

introduktion

. Egenkritik 

saknas. 

Pettersen et al. 

(2011) 

Norge 

Att beskriva 

patientens upplevelse 

av ett psykutbildnings 

program och 

läkningsprocessen 

som programmet kan 

underlätta. 

Kvalitativ 

studie 

n = 13 

(n=0) 

Innehållsanalys  Patienter upplevde att delta i 

programmet underlättade 

läkningsprocessen och ökade 

självkännedom, 

självreflektion och 

motiverade till att söka vård. 

KI 

Schoen et al. 

(2012) 

USA 

Att undersöka 

processen som 

kvinnor genomgår för 

att söka hjälp för sin 

ätstörning. 

Kvalitativ 

studie 

n = 17 

(n=3) 

Grounded teori 

med intervjuer 

Förnekelse, medvetenhet, 

feed-back, kritiska händelser, 

attityder och upplevelsen av 

tidigare behandling är de 

komponenter som avgör om 

kvinnor söker hjälp.   

KI 

 

Watson et al. 

(2012) 

USA 

Att kartlägga om låga 

nivåer av själv-

förlåtelse är 

associerade med 

ätstörningssymtom. 

Kvantitativ 

studie 

n = 51 

(n=0) 

Tvärsnitts studie 

med 

enkätundersökni

ng  

Resultatet visade att högre 

ätstörningssymtom var 

associerat med lägre 

självförlåtelse. 

PI 

 


