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Abstrakt 

Att leva med ett matmissbruk innebär inte enbart fysiskt lidande utan påverkar personens hela 

känsloliv och relationerna till andra. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva männi-

skors upplevelse av att leva med ett matmissbruk. Vår studie baserades på åtta vetenskapliga 

artiklar, analyserade med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av analysen blev 

fem kategorier; (1) Att inte vara ensam om problemet och komma till insikt (2) Att matmiss-

bruket leder till känslor av skuld och skam, (3) Att ha och inte ha kontroll över problemet, (4) 

Att känslor bedövas med livsmedel som ibland kräks upp och (5) Att ha en dålig självbild och 

förneka sitt matmissbruk. Analysresultatet visade att personerna bar på en mängd, för dem, 

svårhanterliga känslor och en dålig självbild. Personerna kände känslor av skuld för att de inte 

hade kontroll över sitt ätande. Matmissbruket ledde också till att relationerna till andra männi-

skor påverkades. Personer med ett matmissbruk behöver ett mer holistiskt stöd av sjukvårds-

personal än endast det medicinska.  

 

Nyckelord: Ätstörning, matmissbruk, skuld, kontroll, självbild, upplevelse, känslor, kvalitativ 

innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Abstract 

Living with food abuse does not only affect a person’s physical health. It also involves a per-

son’s emotional life and affects relations with others. The purpose of this study was to study 

people’s experience of living with a food abuse. This study is based on eight scientific arti-

cles, which have been analysed with a manifest qualitative content analysis. The analysis re-

sulted in five categories; (1) not being alone with the problem and come to insight (2) to have 

feelings of guilt and shame because of the food abuse, (3) to have and not to have control of 

the problem, (4) emotions being restrained with provisions that are sometimes thrown up and 

(5) to have low self-esteem and deny the food abuse. The result of our analysis showed that 

these persons had many, for them, emotions that where difficult to handle and they had low 

self-esteem. They had feelings of guilt and shame because of their loss of control over their 

eating habits.  The food abuse had influence on all their everyday relations. A person who is 

suffering from this abuse needs a more holistic support from medical staff not only being lim-

ited to physical problems. 

 

Keywords: Eating disorders, food abuse, guilt, control, self-image, experience, emotions, 

qualitative content analysis, literature review. 
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Under evolutionens gång har behovet av att äta förändrats både biologiskt och funktionellt. 

Att acceptera nyttig mat och undvika potentiellt farlig mat är ett grundläggande beteende för 

alla organismer för att överleva, det mesta av den kunskapen är förvärvad genom livets inlär-

ning.  Hjärnans upplevelse av speciell mat tillsammans med omgivningen och det sociala 

sammanhanget finns lagrat i hjärnans arbetsminne i den främre delen av hjärnan. Detta minne 

lagras sedan mer permanent i hippocampus. Ätbeteende och slutligen energibalansen är helt 

klart kontrollerade av komplexa nervsystem innefattande många delar av hjärnan. Hela detta 

komplicerade system innefattande även feedback på energitillgång och är intimt samman-

kopplat med delar av hjärnan som innefattar inlärning och minne, vanor och känslor (Morri-

son & Berthoud, 2007). 

Idén att du är vad du äter eller att maten vi äter har en stark influens på vår psykiska och men-

tala hälsa, är ett begrepp som funnits sedan de bibliska tiderna. Mycket forskning har visat på 

samband mellan vad vi äter och diverse fysiska sjukdomar, såsom högt blodtryck, diverse tu-

mörsjukdomar och karies i tänderna. Lite forskning har dock fokuserat på sambandet mellan 

sinnestämning och vad vi äter. Den senaste forskningen i ämnet påtalar sambandet just sinne-

stämning, humör, och maten vi äter. Man säger att vår sinnestämning är direkt avgörande för 

vad vi kommer att välja att äta (Christiansen & Brooks, 2006). 

Alla orkar inte med alla krav som ställs på oss i dagens samhälle. Vissa missbrukar droger, 

andra äter mer mat än vad de borde. Maten har fått stor betydelse i våra liv. I alla lunchrum 

pratas det ständigt recept, tv-kockarna är våra nya idoler och när vi umgås med våra vänner 

och med släkten står maten ofta i centrum. För folk med ätstörningar fyller maten ett tomrum, 

men den är egentligen ett substitut för någonting. Det finns studier som tydligt visar att det 

finns ett samband mellan ett stort matintag och en låg sinnesstämning. Det överdrivna mat- el-

ler godisintaget, har visat sig föregås av en episod av nedstämdhet (Greeno, Wing & Shiff-

man, 2000). 

BED (Binge Eating Disorder) står för återkommande perioder av frosseri utan ersättningsbe-

teende. Dessa människor karaktäriseras av att äta mängder större än vad som kan anses nor-

malt. Känslan över att ha förlorat kontrollen inkluderar känslor av förlägenhet, skuld och 

känslan av äckel och motvilja mot sig själv. På grund av att skammen är så stor så sker frosse-

riet oftast i ensamhet. BED angriper ens psykologiska och fysiska välbefinnande. Dessa käns-

lor, i samband med frosseriet, att det är fel och att man inte kan/orkar göra något åt det kan 

leda till depression, ångest och självmordstankar. Här finns även ökad risk för högt blodtryck, 

hjärtsjukdomar, högt kolesterol, fetma och diabetes mellitus och vissa cancerformer. Dessa 
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människor säger sig leva ett liv med sämre kvalité och sämre fysiskt och mentalt välbefinnan-

de. På grund av att BED är ett relativt nytt begrepp så är förebyggande begrepp svåra att fin-

na.  Studien visar på att de som har känslor av skam i förhållande till sitt ätande inte nödvän-

digtvis behöver ha känslan att förlora kontrollen och de som har känslan av att förlora kontrol-

len inte alltid hade känslan av skam (Bennett & Dodge, 2007).   

BED och bulimi kan kallas de dolda störningarna, därför att många som lider av detta mat-

missbruk, och störda ätbeteende, skäms och inte vågar erkänna att de inte kan äta på ett kon-

trollerat sätt. Deras förtvivlan baseras på en egen tro att detta är ett problem de borde klara av 

att hantera själva. Om de själva, och även sjukvården, kan förstå att detta störda ätbeteende är 

lika svårt att övervinna som vilket annat missbruk som helst, kan deras svårigheter att erkänna 

och övervinna problematiken, underlättas (Helary, 2005). 

I en studie från Överviktsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har man 

kartlagt ätstörningar hos patienter med fetma. Och många visade sig ha hetsätningsstörning 

Av de undersökta fetmapatienterna hade tio procent ätstörningar. Vanligast var en ny diagnos: 

hetsätningstörning. Den liknar den mer klassiska ätstörningen bulimia nervosa, men med 

skillnaden att man inte kräks eller har något annat kompensatoriskt beteende för det enorma 

matintaget. I stället känner man stor olust och oro inför sitt ätande (Elfhag, 2003). 

Avsky eller avsmak är en känsla som är intimt förknippad med mat och ätande. Att känna av-

smak är en av de tidigast utvecklade känsloförnimmelserna hos barnet. Detta associeras med 

mekanismen för att undvika att äta föda som inte är hälsosam för oss människor, som exem-

pelvis förgiftad mat eller naturligt giftiga växter. Avsky eller avsmak kan också innefatta stör-

re och psykologiska aspekter såsom moraliska och kulturella värden. Avsky för någonting kan 

innebära att människan förkastar en föda, en smakupplevelse, likväl som samma känsla kan 

innebära att förkasta en människas karaktär, eller oacceptabla uppförande (Troop, Treasure & 

Serpell, 2002).  

Matmissbruk förekommer i litteraturen för att förklara och beskriva ett beteende, och ibland 

som en annan omskrivning av hetsätning. Vi uppfattar det som att författarna använder be-

greppet för att tydliggöra likheten med annat missbruk. Författaren gör en indirekt jämförelse. 

Likheterna ligger i kontrollförlusten, det osunda och självdestruktiva i beteendet. Med miss-

bruk brukar man mena att det uppstått ett problematiskt förhållande mellan individen och det 

som brukas (Goldberg, 2000). Följaktligen innebär detta att mat, och sötsaker, i viss mening 

kan betraktas som en drog. På vilket sätt är missbruket ett problem, när övergår bruket till ett 

missbruk? Det finns en månggradig skala från bruk till missbruk, beroende av att vi männi-

  



   6

skor är olika. När bruket övergår till missbruk har också med drogens farlighet att göra. Det 

finns ingen klar gräns mellan bruk och missbruk eller mellan skadlig och oskadlig konsum-

tion. Gränsdragningen sammanhänger med individuell känslighet och vilken skadenivå som 

samhället eller individen vill tolerera (Elmér, 1991). En annan definition på missbruk, allt 

missbruk, beskrivs av Bergström (1996). Han betecknar missbruk som en vanemässigt över-

driven konsumtion av alkohol, narkotika, psykofarmaka och/eller annan medicin, tobak och 

mat. Med överdriven konsumtion menas att dessa leder till skador av medicinsk, psykologisk 

och/eller social natur (problem till följd av skadorna har uppstått i relation till omgivningen). 

En tillfällig känsla av eufori kännetecknar också detta ätstörningsbeteende. Men känslan av 

eufori övergår alltid till negativa känslor så som skuld och skam (Greeno et al., 2000). Begä-

ret efter mat, alternativt sötsaker eller snabbmat, ger en tillfällig känsla av välbefinnande. 

Humöret förbättras tillfälligt. Men det förbättrade humöret är som sagt, endast tillfälligt, och 

snabbt befinner sig personen åter igen i en låg sinnestämning. Förutom att personen känner 

sig låg beskrivs också en tomhets- och ensamhetskänsla som blir bestående, så länge personen 

inte kommer ifrån sitt beteende (Christensen & Brooks, 2006). Att leva med matmissbruk på-

verkar hela familjen. En kronisk sjukdom påverkar familjen negativt, och allvarligt, särskilt 

eftersom den pågår under en längre tid (Hillege, Beale & McMaster, 2005).  

 

När studier, som fokuserats på barn/ungdomar, gjorts har fokus oftast varit att se vad på vilket 

sätt föräldrarna bidragit till att sjukdomen uppstått. Följaktligen har föräldrar till barn med 

dessa sjukdomar, oftast vittnat om känslor av frustration, ilska och skuld. Föräldrarna beskri-

ver känslor som en emotionell berg- och dalbana med inga inplanerade stopp. I denna berg- 

och dalbana upplevde föräldrarna sig skräckslagna och ibland oförmögna att agera pga. räds-

la. Det visade sig också att familjer ibland upplevde att de blev mer måna om varandra, eller 

att sammanhållningen blev bättre, då en person drabbades av denna sjukdom. Men de rappor-

terade även om att de upplevde sig mer isolerade, inte orkade med ett socialt umgänge. Även 

ekonomiska bekymmer framkom som en tärande faktor för de drabbade familjerna (Hillege et 

al., 2005). Forskning på föräldrar till barn med olika ätstörningar har visat att familjen påver-

kas mycket djupt av barnets störda ätbeteende. Känslor av isolering, av att inte få integreras i 

barnets sjukdom var några av de resultat man kunde se i denna studie. Ekonomin drabbades 

också till följd av långdragna perioder av sjukskrivning. Fokus hamnade ofta på den negativa 

effekt, och negativa roll, som föräldraskapet spelat in för uppkomsten av detta beteende, den-

na sjukdom. Fokus fanns på skuldbeläggande av föräldrarna stället för att förstå vikten av att 
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hjälpa och stötta hela familjen. För lite fokus har funnits på att försöka förstå föräldrarnas 

upplevelse och problematik. Sjukvården har i sin tur sett familjen, föräldrarna, som ett hinder 

i barnets läkning. Föräldrarna kände sig utestängda från vården av deras barn, de kände sig 

nedslagna. Negativa interaktioner mellan föräldrarna och sjukvårdspersonal var ett återkom-

mande problem som föräldrarna påtalade, och att de upplevde att personalen såg dem mer 

som ett hinder än till hjälp i barnens tillfrisknande var allmänt utbrett (Hillege et al., 2005). 

 

I en studie från 2000 av Greeno et al., kunde författarna konstatera att de deltagande perso-

nerna rapporterade om att lägre sinnesstämning oftast föregick det dolda frossandet. I de flesta 

studier som är gjorde över det aktuella problemet har man kommit fram till liknande resultat. 

Det som däremot är mindre utforskat är hur dessa personer mår även under de dagar, eller de 

perioder, då de inte frossar eller hetsäter. När författarna tog del av dagböcker, skrivna av del-

tagarna, kunde de se att jämfört med kontrollgruppen så hade de hetsätande personerna en läg-

re sinnestämning generellt (Greeno et al., 2000). Hetsäta är ett ökande och signifikant pro-

blem i det västerländska samhället. Mellan två till fem procent av USA: s befolkning tror man 

lider av denna störning.  Det är ett allvarligt och växande problem i hela den industriella delen 

av världen (Hillege et al., 2005). Bland överviktiga har cirka 50 % ett matmissbruk, de 

hetsäter. Hos överviktiga ses därför detta störda beteende som ännu ett hinder i deras försök 

att gå ned i vikt, utöver själva övervikten. När man närmar sig, och ska försöka stötta, en per-

son med övervikt är det därför nödvändigt att ha förståelse för vad som triggar igång dessa 

episoder av hetsätande (Le Grange, Gorin, Delwyn & Stone, 2001). Mycket av det vi vet om 

hetsätande är kunskap som kommer från studier gjorda på individer med bulimi. Bland buli-

miker är en önskan om att vara smal en av de viktiga faktorerna bakom det störda ätbeteendet. 

Skillnaden mellan en person med bulimi och en som hetsäter utan att på något sätt göra sig av 

med maten, är framförallt att bulimikern inte njuter av maten. Bulimikern tvingar i sig maten 

och mår sedan bättre av att göra sig av med maten, genom att kräkas eller laxera. En person 

som hetsäter, utan att sedan kräkas eller laxera, njuter däremot av maten. Dessa personer mår 

också mindre psykiskt dåligt under de perioder de hetsäter än personer med bulimi (Le Gren-

ge et al., 2001).   

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en god vård på lika villkor för hela be-

folkningen. Goda kontakter mellan patienter och sjukvårdspersonal ska främjas och den en-

skilde patienten ska behandlas med värdighet och respekt (Hälso- och sjukvårdslagen 

1982:763).  Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa och att förebygga sjukdom och ohälsa, 

återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella behov. All sjukvårdspersonal ska se 
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människan i ett helhetsperspektiv och inte bara inrikta sig på själva sjukdomstillståndet. För 

att omvårdnadsarbetet ska vara befrämjande och förebyggande förutsätter det att riskfaktorer 

identifieras. Det i sin tur innebär att sjukvårdspersonal i samverkan med patienten formulerar 

och tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa (SOSFS, 1993:17). 

Sjuksköterskans viktigaste uppgift då han/hon vårdar patienter med ätstörning är att skapa en 

terapeutisk relation till patienten eftersom samtal är den största delen i omvårdnaden hos den-

na patientgrupp (Newell, 2004). Sjuksköterskor, som i grunden har ett holistiskt synsätt, kan 

hjälpa personer med ätstörning genom att vara till stöd då det gäller att hantera svåra känslor 

(Grothaus, 1998). I Gregg och Magilvy (2004) beskrivs vikten av att lyssna och att finnas för 

patienten och att det är en stor del av omvårdnaden. De beskriver även att sjuksköterskans 

stöd till patienten spelar en viktig roll i patientens tillfrisknande (Gregg, 2004).    

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med matmissbruk. 

 
Metod 

Denna uppsats grundar sig på vetenskapliga artiklar som har sökts via litteratursökningar. Vid 

litteratursökningen har vi använt oss av olika databaser: Cinahl, Academic Search Elite, Psy-

cINFO och Medline (Bilaga 1). 

Vi har även letat manuellt i andra redan funna artiklars referens litteraturlistor för att hitta fler 

artiklar. Sökningarna har inte begränsats vad det gäller årtal för att få fram ett brett urval av 

publikationer.  

Sökord som vi använt är: eating disorders, binge eating, compulsive eating, food abuse, buli-

mia nervosa, qualitative, experience, life experience, feeling, emotion. 

Fokus i våra sökningar har varit på personens egen upplevelse av sitt ätande/sin ätstörning och 

de känslor som styr. 

Inklusionskriterier: Män och kvinnor. BED (binge eating disorder) och bulimia nervosa. 

Exklusionskriterier: Anorexi, barn. 

Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier 

(Bilaga 3). 

 

Dataanalys  

Syftet med kvalitativ forskning är att få djupare förståelse för människors upplevelser. Karak-

täristiskt för kvalitativ forskningsmetod är att man vill förstå världen i ett inifrånperspektiv. 
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Forskarna bör sätta sig in i undersökningspersonernas livsvärld, för att kunna förstå deras 

upplevelse av ett fenomen. Forskningsprocessen består av olika steg och börjar med att fors-

karen intresserar sig för något fenomen, som han/hon vill få mer kunskap om. Forskaren söker 

information via litteratur om det fenomen som skall studeras och preciserar sitt syfte (Downe-

Wamboldt, 1992).  

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats som är inspirerad av 

Burnards (1991) metod. Efter att ha läst ett stort antal artiklar och valt bort de som inte var av 

god vetenskaplig kvalitet, svarade mot vårt syfte eller som inte var kvalitativa så återstod åtta 

stycken att granska (Bilaga 2). De artiklar som ingår i litteraturstudien har lästs igenom flera 

gånger för att vi skulle få en förståelse för innehållet. De 234 meningsbärande textenheterna 

som överensstämde med syftet ströks under och kodades för att vi skulle kunna gå tillbaka till 

texten igen för att se att vi var objektiva.  Därefter har vi ordagrant skrivit ned textenheterna 

med kod. Sedan kondenserades textenheterna för att få bort överflödiga ord. 

425 stycken Att-satser, med kod, togs ut, skrevs ned och klipptes ut till lappar med en Att sats 

på varje lapp. Därefter lades lapparna ut i grupper på ett bord för att vi lättare skulle få en 

överblick. Dessa grupper, det blev 21 stycken, bestod av Att-satser som beskrev likvärdiga 

känslor. De 21 grupperna bildade kategorilista 1 och fick kategorinamn. Nu fördes de katego-

rier som hade liknande innehåll samman till 13 kategorier och bildade kategorilista 2. Till slut 

bildade de 13 kategorierna kategorilista 3 med 5 slutliga kategorier. Då vi fört samman Att-

satser och kategorier har vi hela tiden gått tillbaka till den ursprungliga texten för att inte läg-

ga in egna värderingar i materialet. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 3). Kategorierna presenteras i löpande text med 

citat från de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen. 

 

Tabell 3. Översikt över slutliga kategorier (n=5).  

Kategorier 

      Att inte vara ensam om problemet och komma till insikt. 

      Att matmissbruket leder till känslor av skuld och skam. 

      Att ha och att inte ha kontroll över frosseriet. 

 Att känslor bedövas med livsmedel som ibland kräks upp. 

 Att ha en dålig självbild och förneka sitt matmissbruk. 
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Att inte vara ensam om problemet och komma till insikt.   

För många av de intervjuade var insikten om att de inte var de enda levande med den här ty-

pen av problem (matmissbruk) en lättnad. De trodde att de var de enda som led av det här 

problemet, att deras tankar och reaktioner var konstiga och på något vis skamliga. De insåg att 

deras problem inte var så ovanligt som de tidigare trott då de fick dela med sig av erfarenhe-

terna med andra och lärde sig mera fakta om matmissbruk. Känslan av att veta att man inte 

var ensam minskade känslan av skam och skuld (Laberg et al., 2001). För de flesta intervjua-

de betydde det oerhört mycket att ha någon att prata med, någon de kunde ringa när som helst 

bara för att få stöd och råd då de själva hade tappat kontrollen över sitt ätande igen (Lyons, 

1989). 

 

I needed to have someone to talk to. Someone you could call and ask ‘What 
should I do? (Lyons, 1989, s.1163).  

 
Att komma tillbaka till normala matvanor sågs som den enda räddningen. Men att ta tag i sitt 

matmissbruk var inte alls en så enkel uppgift. När personerna kunde knyta an, och närma sig, 

andra personer i sin närhet, kunde de få en annan syn på sitt matmissbruk. Med detta följde 

förbättrade relationer, och återtagen förmåga att våga ta emot stöd från sina närstående. En 

ung kvinna beskriver att det var pojkvännen som till slut fick henna att inse att hennes mat-

missbruk inte var hälsosamt för henne. Hon beskriver hur han till slut totalt tappade fattningen 

och därmed fick henne att förstå. Att han var tvungen att bli riktigt arg och upprörd innan hon 

själv förstod hur långt det hade gått (Budd, 2007).  

    

     I really cared about him and he really flipped out on me and said if I do this 
  and he  finds out again or if I do this to him, like, I really did hurt him; he  
 was just hurt that I would do that to myself. He cared so much for me  
 (Budd, 2007, s. 103). 
 

Deltagarna kom också till insikt att de behövde lära sig att våga bejaka och leva ut sina käns-

lor. Att det matmissbruk de levde med många gånger handlade om att de inte trodde sig ha rät-

ten att visa eller bejaka sig själva, och de egna känslorna (Laberg et al., 2001). I efterhand 

kunde de själv se att de alltid försökt hålla inne sina känsloyttringar, och ofta tänkte att de 

måste klara allting själv, utan att förstå varför man alltid betett sig så och inte velat visa ens för 

familjen sina känslor (Budd, 2007). De förstod helt enkelt att matmissbruket inte egentligen 

handlade om maten i sig, utan om helt andra saker (Laberg et al., 2001).  
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  Apparently, respecting their own feelings, and allowing themselves to do  
     something that felt right, decreased anxiety; reducing their need to resort to 
 eating disorder behaviors (Laberg et al., 2001, s. 171).    

 

För den som lever med ett matmissbruk är tanken att bekänna detta, för närstående och familj, 

väldigt skrämmande. Man undviker det, försöker hålla sitt missbruk dolt, och ju längre detta 

fortsätter desto plågsammare är det den dagen då allting uppdagas (Papathomas & Lavallee, 

2006). En del kunde likna sitt eget matmissbruk som en alkoholist som lyckas leva och förtära 

alkohol utan att bli alltför berusad. När de insåg att de hade ett matmissbruk kunde de beskriva 

det som ett mentalt och psykologiskt krig inom sig själva. De insåg sitt missbruk men var räd-

da för att vara besatta av det (Broussard, 2005).  

 

Personerna beskrev insikten om att de åt fel, och för mycket, men att de för tillfället inte kunde 

göra något åt matmissbruket. Insikten fanns där, och så småningom vågade de börja prata om 

problemet, och detta var ett steg, om inte alltid ett tillfrisknande, så en bit på vägen ifrån sitt 

matmissbruk (McNamara, Chur-Hansen, & Hay, 2008). En person beskriver hur denne, efter 

insikten om matmissbruket, kände stark vilja att gå till botten med problemen. Personen insåg 

att det var enda sättet att bli av med matmissbruket (Papathomas, & Lavallee, 2006). 

 

 I got to this point where I then could tell myself, no, I have to do something  
 because I can’t cope. I don’t want to have to deal with this anymore – had  
 to get to rock bottom, I think (Papathomas, & Lavallee, 2006).  

 

Att matmissbruket leder till känslor av skuld och skam. 

I studierna (Laberg et al., 2001; Papathomas & Lavallee, 2006) framkom att det fanns väldigt 

mycket skuld och skam över matmissbruket. Och det bidrog till tron att det var deras fel att 

medmänskliga förhållanden inte fungerade. Personerna dolde oftast sitt missbruk och det i sin 

tur ingav känslor av skuld för att de lurade sina anhöriga då de inte visat vem de egentligen 

var.   

 

 How can I tell my parents that I’ve been deceiving them for all this time?  
 And that’s how I felt, I felt guilty (Papathomas & Lavallee, 2006, s.168). 

 

Känslor av skuld och skam fanns med då de frossade i fet mat, för att de inte ätit nyttig mat 

istället och för att de inte kunde kontrollera sitt matmissbruk (Broussard, 2005; McNamara et 

al., 2008;). 
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 It makes me feel guilty or anxious that I haven’t eaten anything like that for  
 a while because I concentrate on so much on eating fatty foods and getting 
 rid of those that you forget to eat or put aside eating the good stuff – so you 
    feel a bit guilty that you haven’t eaten it (McNamara et al., 2008, s.119). 

 
Skuld och otillräcklighet tillsammans med irritation över att inte kunna uttrycka hur de 

mådde ökade deras ångest nivå. Konsekvensen blev förnekande av sitt matmissbruk för att 

reducera ångesten. Vanliga psykologiska konsekvenser över att ha matmissbruk som fram-

kom i studier, var känslor av ångest, depression, mental utmattning, hopplöshet, bitterhet 

och isolering (Broussard, 2005; Budd, 2007; Cowan & Devine, 2007; Laberg et al., 2001; 

Papathomas & Lavallee, 2006).  

 

Att ha och inte ha kontroll över frosseriet. 

Ett sätt att återfå kontroll över sitt ätande var att få struktur över vardagen, att ha en noga pla-

nerad måltidsplan (Laberg et al., 2001). I McNamara et al. (2008) beskrev de intervjuade att 

de undvek viss mat, sådan mat som tidigare varit del i frosseriet, för att inte hamna där igen. 

En del beskrev en känsla av att känna sig stark och oslagbar när personen hade kontroll över 

sitt ätande, och kunde undvika att gå in i affärer där frestelsen fanns. Om maten skulle vinna, 

och personen istället skulle ha hängivit sig åt maten, kände sig personen svag.  

    

 Sometimes I think I could just sneak a chip … but my will power is strong 
 enough and I guess that’s when my self-control kicks in and I can say, ‘No I  
    don’t   want that! (McNamara et al., 2008, s.121). 
  

I de analyserade artiklarna (Broussard, 2005; Budd, 2007; Cowan & Devine, 2007; Laberg 

et al., 2001; Lyons, 1998; McNamara et al., 2008; Papathomas & Lavallee, 2006) återkom 

känslor av att känna sig utan kontroll. Cowan & Devine, 2007; Lyon, 1998; McNamara et 

al., 2008, beskriver att ätandet kunde pågå under hela dagen och utan att personerna var 

medvetna, eller förstod, varför de åt sådana mängder, de åt tills allting var borta. I Lyons, 

1998, sade sig deltagarna hitta skäl till sitt ätande hela tiden, och ätande sågs som en oav-

bruten process. Vissa av deltagarna kunde se och identifiera skälet till varför de åt medan 

andra var oförmögna att se något motiv alls till missbruket. I Budd, 2007; Cowan & Devi-

ne, 2007; McNamara et al., 2008; Papathomas & Lavallee, 2006, uttryckte deltagarna 

ibland starka känslor av äckel för sig själva. De förväntade sig mer av sig själva och kände 

sig totalt misslyckade då de tappade kontrollen, då de gav upp och frossade i enorma 

mängder.  
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    It got to the point where I woke up feeling today isn’t the day [the bingeing  
 would stop], today is like any other day, so I may as well start bingeing now 

 at 9 o’clock in the morning rather than trying to fight it until 6 o’clock today.  
 I kind of resigned [myself] to it (Papathomas & Lavallee, 2006, s.163). 

 
 I just would eat and eat and eat till I’m stuffed. I’ll eat and eat and I’ll feel so 
  stuffed and then I’ll get really good disgusted with myself, and just say, why  
 did I take it to that extreme … I really didn’t feel like I could control it.  
    (Cowan & Devine, 2007, s.37). 

 
Flertalet av deltagarna beskrev känslor av besvikelse över sig själva. Besvikelse för att de inte 

hade viljestyrka att stå emot att äta för mycket, eller över att de ätit något som de egentligen 

inte ville äta alls och för att de inte kunde styra sitt agerande. 

 

Disappointed in myself that I do not have enough will power to stop myself 
…disappointed that I do not have much control or I feel like I do not have  
control or I feel like I don’t have much control (McNamara et al., 2008, s.119).  

  
Att känslor bedövas med livsmedel som ibland kräks upp. 

Personerna i denna studie (Lyons, 1998) använde sig av föda för att ersätta och undvika svåra 

känslor eller möten. De hade lärt sig ersätta ett verkligt behov, som fanns inom dem, med ett 

substitut. Substitutet var mat, choklad, chips eller kakor. Många av personerna i studierna 

(Cowan & Devine, 2007; Lyons, 1998) berättade om hur de i perioder, ibland under flera års 

tid, kunde se hur de bedövade och ersatte svåra känslor med mat eller något annat som de helt 

enkelt stoppade i munnen. Denna flykt till mat, choklad, munkar eller annat var ett sätt att 

kunna stå ut med livet och att belöna sig själv. De kunde beskriva, och hitta skäl, för att äta 

konstant vissa dagar. Vissa dagar var ett endaste långt hetsätande. Varje händelse, varje möte 

med de egna känslorna, kunde ses som anledning att få frossa. 

  

One participant reported eating for every reason. It was like, you get up in the  
morning, you eat. You get mad, you eat. You get tired, you eat. You get excited,  
 you eat ( Lyons, 1998, s.1162). 

 
Maten fungerade också som substitut för andra behov. Maten blev en tillflykt som skänkte 

tillfällig trygghet och välmående, värme och samhörighet. Svaret för många av behoven, och 

känslor som inte vågade levas ut, var att äta. Äta onyttigt, frossa i munkar, choklad i olika va-

rianter, äta fet mat, såser, äta för att dämpa och döva. För att tysta ned, de känslor som istället 

behövde få komma fram (Budd, 2007; Laberg et al., 2001; Seamoore, Buckroyd & Stott, 

2006).  
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I have a lot of personal problems to deal with. Problems that really have nothing 
to do with food, but may express themselves through food (Laberg et al., 2001, 
s.174). 
 

Vissa av personerna i de analyserade artiklarna (Broussard, 2005; McNamara et al., 2008) 

kände tvång att kräkas upp maten de ätit. De beskrev ambivalenta känslor inför det egna bete-

endet, men att de trots allt kunde stå ut med kräkningarna mer, än om de endast hetsåt och se-

dan behöll maten. Känslan av att vara full av mat, eller mätt, var det värsta som fanns. De 

beskrev hur valet av vad man åt var av betydelse, maten skulle vara lätt att kräkas upp. När de 

väl gjort sig av med det man ätit, kände de lättnad, för att de undanröjt en del av skadan.  

 
I think if anything I was relieved as I usually am after I throw up even though  
I know what I’m doing isn’t good for me. I’ve found a way to continue my 
food obsession and not have to suffer the consequences of gaining weight 
(Broussard, 2005, s.48). 

 
Att ha en dålig självbild och förneka sitt matmissbruk. 

Personer med matstörning uttryckte i flera studier (Budd, 2007; Laberg et al., 2001; Papatho-

mas & Lavallee, 2006) ett varaktigt missnöje med sig själv och känslor av självförakt, miss-

lyckande och mindervärde. Att leva med matstörning i många år, i vissa fall hela det vuxna li-

vet, hade resulterat i osäkerhet om deras egen identitet och oro över vem de skulle vara utan 

matstörningen. En viktig orsak till att matmissbruket hölls hemligt, var att det fanns tro att 

andra människors reaktion skulle bli att de skulle bli betraktade som missfoster, knäppskallar 

och att de skulle skämmas för en (Broussard, 2005; Papathomas & Lavallee, 2006).  

 

 …in my head I thought that people’s reaction would be what a freak, what a 
  weirdo, so it’s something that you desperately wanted to keep secret.  
       (Papathomas & Lavallee, 2006, s.162). 
 

Deltagarna beskrev hur de kände sig som dåliga människor för att de gick upp i vikt och att de 

hela tiden såg nya fel i den egna kroppen, de förebrådde sig själva och kände sig äcklade av 

det egna beteendet. De kände äckel för att de åt sådana stora mängder mat och undrade hur 

det kunde gå så långt, att de kunde låta problemet bli så extremt (Budd, 2007; Cowan & De-

vine, 2007; McNamara et al., 2008). 

 

I just really felt disgusted with myself. I mean there are so many things I think  
I should be able to do and I cant, you know (Budd, 2007, s.102). 
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Känslor av självförakt och varaktigt misslyckande över sig själva var något som också be-

skrevs. De kunde beskriva hur mycket energi som gick åt för att avsky sig själva och att de 

också var medvetna om hur låg självkänsla de faktiskt hade (Broussard, 2005; Laberg et al., 

2001; McNamara et al., 2008). 

   
 Also, it takes up so much time and energy to go around detesting yourself all 
    the time, and thinking abut what you eat and feeling anxious about it. 
 (Laberg et al., 2001, s.172). 
      

Det fanns tillfällen då personerna beskrev hur de hittade skäl för sitt överätande, och inte 

erkände ens för sig själva att de led av matmissbruk. De rationaliserade, förnekade och ur-

säktade sitt ätande och beteendet blev därmed legitimt för dem själva. Vissa beskrev hur de 

sköt upp problemet till morgondagen, då hetsätandet inte skulle upprepas. De kunde se det 

egna störda beteendet i andra, men inte hos sig själva och inte tycka att det egna beteendet 

var någon större grej. De uttryckte motsägelsefulla känslor till sig själva och det matmiss-

bruk de levde med. De uttryckte också att problemet inte fanns då ingen utåt kunde se pro-

blemet, alltså fanns det inte (Broussard, 2005; Lyons, 1998; Seamoore et al., 2006). 

 

 I won’t admit I have any problems because on the outside I don’t think I do.  
 I obviously do, but I can’t face up to my feelings about things, I tend to push 
 them down because I’m frightened they will be too painful for me. 
 (Seamoore et al., 2006, s.343). 
  

 And you rationalize that I didn’t eat lunch or supper so it’s OK if I eat a  
 dozen doughnuts at 350 calories a piece. There’s always tomorrow not to  
 do it again (Lyons, 1998, s.1162).  
 

Diskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva människors upplevelser av att leva med 

matmissbruk. Studien resulterade i fem kategorier; att inte vara ensam om problemet och 

komma till insikt, att matmissbruket leder till känslor av skuld och skam, att ha och att inte ha 

kontroll över frosseriet, att känslor bedövas med livsmedel som ibland kräks upp och att ha en 

dålig självbild och förneka sitt matmissbruk. 

I vår litteraturstudie framkom det hur viktigt det var med insikten om att man inte var ensam 

om problemet. Den insikten minskade känslor av att vara annorlunda och ökade möjligheten 

att ha någon att prata med. I Hagg, Garratt, Shaw & Tagney (2007) beskriver deltagarna i stu-

dien att de kände det lugnande att få möjlighet att prata om sina erfarenheter med någon. En 
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av de intervjuade tyckte att det var skönt att bara få prata och att själva intervjun i sig var te-

rapi. Det framkom också vikten av att få prata med sjukvårdspersonalen om vad som hänt, hur 

det skulle bli och få svar på rent medicinska frågor. Att bara få prata med någon innebar en 

lättnad.  

Vår studie kan jämföras med Angelo, Miller, Zoellner & Feeny (2008) som beskriver hur 

kvinnor efter posttraumatisk stress tydligt visade behov av att prata om de upplevelser de varit 

med om. I denna studie fick personerna välja mellan ingen terapi eller hjälp alls, alternativt 

medicinsk behandling med läkemedel eller kognitiv beteende terapi. Majoriteten valde att gå i 

KBT, för att behovet av att få prata med någon var så starkt. 

I vår litteraturstudie framkom det att de som levde med ett matmissbruk kände väldigt mycket 

skuld och skam över sitt missbruk. Cooper, Deepak, Grocutt & Baily (2007) beskriver i sin 

studie hur kvinnor med BMI under eller över det normala, talar om sina känslor över sin 

kropp. Anorektiker berättar om många starka känslor, däribland känslor av skuld för att dom 

tyckte sig vara feta och att dom själv orsakat det. Fortenberry et al. (2002) beskriver känslor 

av skam och skuld hos HIV smittade personer. De smittade personerna ansåg att HIV var 

sjukdom där bäraren inte var renlig och/eller hade umgåtts med fel sorts människor. De ansåg 

också att de skulle skämmas över sig själva och känna sig skyldiga för att ha ådragit sig en 

sådan sjukdom. Irwin, Johnson & Bottorff (2005) visade i sin studie att mödrar som rökte inte 

uttryckte någon skuld över att riskera sin egen hälsa. Däremot så kände dom en väldig skuld 

och skam för att de utsatte sina barn för tobaksrök. Även de som dolde sitt tobaksmissbruk för 

andra uttryckte dessa känslor av skuld, skamsenhet och självförakt.  Vår förståelse är att käns-

lor av skuld och skam många gånger är mycket starka, och leder då till ett destruktivt beteen-

de som matmissbruket faktiskt är. Vår studie kan jämföras med McDonald, O’Brien & Jack-

son (2007) som beskriver föräldrars, som lever med barn som är självdestruktiva, känslor av 

skuld och skam. I studien beskrivs hur känslan av skuld och skam hänger samman med käns-

lan av att svika både sig själv och den drabbade, sjuka, personen. Att man inte sett varnings-

signaler tidigare om att något var fel eller att man inte räckt till. 

Den här studien visade att kontroll eller inte ansågs vara om personen skulle vinna över maten 

eller tvärtom. Det var en ständig kamp för att undvika situationer när det var risk för att falla 

för frestelsen, klarade man det hade man kontroll. Frederic & Kaplan (2008) beskriver i sin 

studie att det var viktigt för deltagarna att ha kontroll över sitt eget tillfrisknande för sin egen 

och inte för någon annans skull. De som fick återfall menade att de förlorat kontrollen och 

återgått till det sjuka beteendet för att de egentligen inte varit beredda att börja behandlingen 
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utan deltagit för att göra någon annan nöjd. I studien framkom också vikten av att kunna han-

tera sina känslor. Att inte låta negativa känslor kontrollera dem hade en positiv inverkan på 

det fortsatta tillfrisknandet. Regber & Berg Kelly (2007) visar i sin studie att det var svårt för 

deltagarna att, trots sin diabetes, ta kontroll över cigarettbegäret eftersom det fanns så många 

som rökte runt omkring dem. Någon av deltagarna som lyckades ta kontrollen över begäret 

menade att utan cigaretter, och med diabetes som sköttes väl, så fanns det ingen större risk 

mot hälsan än hos andra människor. Vår förståelse är att känslan av att ha kontroll över sin 

kropp och sitt ätande är av betydande vikt för dessa personer. 

Att använda föda för att ersätta svåra känslor beskrevs av deltagarna i vår studie. De beskrev 

hur födan blev ett substitut för dessa svåra känslor. De dämpade och bedövade det svåra, och 

tystade ned känslorna som ville komma fram och ut. Vår studie kan jämföras med Arnow, 

Kenardy & Agras (1992). I denna beskriver samtliga deltagare hur negativa känslor alltid fö-

rekom en period av hetsätande. Känslorna som beskrivs var ilska och frustration, rädsla och 

oro. Känslorna som följde hetsätandet beskrevs också och då som känslor av ånger och skuld.  

Jeppson, Richards, Hardman & Mac Granley (2003) använder sig av begreppet trigger där de 

beskriver hur personer använt sig av destruktiva beteenden för att bedöva oönskade känslor. 

De känslor som var ofta förekommande var skam, skuld, ilska, depression och ensamhet. Men 

även stress och att ha långtråkigt kunde leda till ett behov av att dämpa dessa känslor. Känslan 

av tomhet kunde också leda till att personerna åt på ett skadligt och okontrollerat sätt. I en ny-

ligen gjord studie av Nezlek & Kuppen (2008) studerades hur människor reglerar både positi-

va och negativa känslor i sitt dagliga liv. De hade två grundteser som grund för studien. Den 

ena var att människor bejakar sina känslor, positiva som negativa. Den andra var det motsatta, 

nämligen att undertrycka känslorna. I denna studie fann man ett starkt samband mellan de oli-

ka sätten att reglera känslorna och den egna självkänslan. 

I vår studie beskrev deltagare att de upplevde sin självbild som dålig. De beskrev missnöje 

med sig själva, självförakt och känsla av mindervärde. Cooper, Wells & Todd (2004) beskri-

ver att den som drabbas av matmissbruk ofta har en negativ tro om sig själva, att de inte är ac-

ceptabla personer och att just dessa tankar föregår en period av hetsätande. De beskriver att 

personerna ser sig själva som att de inte är värda att älskas, eller att de är misslyckade för att 

de inte kan styra sitt ätande. 

I vår studie framkom också att personerna försökte förneka det egna matmissbruket. De ratio-

naliserade det egna beteendet, hittade ursäkter för att tillåta sig själv att ge efter och hetsäta. 

Heatherton & Baumeister (1991) beskriver hur personer med matmissbruk inte vill se på sig 
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själva, utan hur de flyr sig själva. I denna studie beskrivs hur personerna ofta har höga krav på 

sig själva, och när de känner sig misslyckade, ger efter för hetsätande, då tar de till en flykt-

mekanism för att helt enkelt klara av att leva med sig själva. De beskriver vidare att hetsätan-

de har funnits långt tillbaka i mänskligheten, men att skillnaden mellan vilka som drabbas så 

att ätandet blir till ett problem, är kopplat just till självbilden och flyktmekanismen (Heather-

ton & Baumeister, 1991). Dessa personer orkar helt enkelt inte att se sig själva och väljer då 

att fly. I personens undermedvetna finns dock medvetenhet om hur de skadar sig själva, vilket 

leder till en negativ nedåtgående spiral som de behöver hjälp att bryta. Blackburn, Johnston, 

Blampied, Popp & Kallen (2006) beskriver hur dessa personer kan bli hjälpta av att bli med-

vetna om, och att detta är något som faktiskt krävs om personen alls ska kunna bli fria från sitt 

destruktiva ätande. Vår förståelse utifrån detta resultat är att den dåliga självbild som de flesta 

med matmissbruk har, är något som de behöver hjälp med att återfå. 

 

Metoddiskussion 

Vår uppsats är litteraturbaserad, kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, och vi har 

byggt vårt resultat på redan utförda intervjustudier. Eftersom vi har valt att studera männi-

skors upplevelse, av att leva med matmissbruk, har det varit relevant att komma så nära den 

ursprungliga källan som möjligt. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en textenhet 

kan ha flera innebörder och att det kan vara svårt att inte lägga in egna tolkningar. Vår analys 

bygger på manifest ansats och det innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att vara 

textnära, det som är synligt och uppenbart utan att tolka texten. Vi har i vår studie analyserat 

texterna i flera steg och hela tiden återvänt till ursprungstexten för att inte lägga in egna tolk-

ningar. Enligt Polit och Beck (2004) kan trovärdighet i kvalitativa data upprätthållas genom 

att två eller flera forskare analyserar data.  Analysen och tolkningen sker utifrån skilda syn-

vinklar och risken för personliga tolkningar reduceras. I denna litteraturstudie har vi varit två 

personer som samarbetat vi har även deltagit i seminarier där innehållet i vår studie granskats 

av utomstående forskare, enligt Burnard (1991) är sådan extern validitet viktig, där de som 

studerar materialet är insatta i vald analysmetod.  Vi har funnit förhållandevis få kvalitativa 

artiklar som svarade mot vårat syfte och det har gett oss ett begränsat material. Möjligtvis 

hade trovärdigheten i studien kunnat ökas om vi hade funnit och kunnat analysera fler artiklar. 

Artiklarna var skrivna på engelska och det kan ha medfört att nyanser i språket kan ha gått 

förlorat vid översättning till svenska.  Resultatets trovärdhet ökar då vi har bredd i artiklarna 

som ingår i vår analys. De har olika ursprung (Sverige, England, Australien och olika delar av 
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USA). Studien är alltså inte styrd till ett land eller en världsdel, olika samhällsskikt och kön är 

representerade. Vi har inte begränsat oss till artiklar i fulltext utan har även beställt artiklar för 

att få kvalitativa artiklar. 

Trovärdigheten i studien stärks genom att alla artiklar i analysen kvalitetsgranskats och betyg-

satts enligt granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Bilaga 3). Citat från originaltexten 

har använts för att styrka brödtexten och enligt Graneheim och Lundman (2004) så ökar det 

resultatets trovärdighet. 

Tillförlitligheten styrks genom att vi har redovisat hela processen från datainsamling till slut-

resultat. Sökord, databaser och referenser finns klart angivna så att andra ska kunna göra om 

studien och komma fram till samma resultat. Enligt Holloway och Wheeler (2002) så ska 

forskaren redovisa processen detaljerat och tydligt för att läsaren ska kunna följa forskarens 

väg och hur resultatet uppnåddes. De menar också att trovärdigheten ökar när möjligheten att 

gå tillbaka till originalkällan finns. 

Resultatet i vår studie kan överföra förståelsen för personer i liknande situationer. Vi har stu-

derat ett stort antal artiklar till denna uppsats vilket givit oss en ökad insikt för människor 

med matmissbruk. Genom detta arbete har vi fått ökade kunskaper, förståelse, insikter om de-

ras problematik, och en nyfikenhet har väckts för dessa människors livsöden. Sjuksköterskans 

roll i mötet med patienten är inte att tala om vad som bör göras, undervisa, berätta eller på an-

nat sätt påverka den som lider av matmissbruk genom sina egna uppfattningar om vad som är 

bra eller mindre bra. Istället skall sjuksköterskan genom att presentera den fakta och kunskap 

som finns inom ämnet sätta igång utvecklingsprocess som kan få personen att ändra sitt bete-

ende. Ofta är ett onormalt ätbeteende relaterat till olika känslor, som vi kommit fram till i vår 

studie.  

 

Den överviktiga kan lätt hitta anledningar till att äta, ett kompensatoriskt ätbeteende. Ibland 

kan ätande ske för att slippa konfrontera obehagliga känslor som uppstår. Sjuksköterskans roll 

är att stötta patienten i då denne konfronteras med denne eventuellt konfronteras med detta. 

Sjuksköterskan skall kunna identifiera och bedöma patienters resurser och förmåga till egen-

vård samt undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att 

främja hälsa och förhindra ohälsa. Sjuksköterskan måste också kunna observera, värdera, pri-

oritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och 

psykiska tillstånd. Att byta tidigare destruktiva mönster till nya, hälsosammare kan vara jätte-

svårt och kräver ofta mycket arbete och stöd. I detta arbete kommer patienten att ställas inför 
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en del utmaningar där han/hon måste erkänna och bearbeta svåra känslor samtidigt som denne 

utforskar sina egna reaktioner och svåra situationer (Kristofferson, Nortvedt & Skaug, 2005). 

Sjuksköterskans roll är mest av allt, hjälp till självhjälp. 

 

Slutsats. 

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att en person som lider av ett matmissbruk blir påverkad 

i hela dennes dagliga liv, och att relationerna till de närmaste därmed också påverkas. Vi för-

står också att problem att hantera svåra känslor är något som dessa personer behöver hjälp 

med för att kunna bli fri sitt missbruk. Känslor är något varje människa måste hanteras med 

varje dag, på olika sätt och i varierande styrka. Att få hjälp med att lära sig hantera dessa svå-

ra känslor, då de blir till ett problem, är något som vi möter inom vården dagligen. Men där-

med inte sagt att vi alltid är så duktiga på att bemöta och hantera dessa situationer. Vi inom 

sjukvården behöver bli bättre på att bemöta, och våga möta, dessa människors djupa proble-

matik. 

Att självbilden är dålig hos dessa personer är en annan av våra slutsatser, och för att stärka 

den krävs många gånger ett hårt och mödosamt arbete. Avslutningsvis kan vi påstå att man 

idag kanske tar till kirurgi för att hjälpa personer med matmissbruk, i de fall som personen 

också är kraftigt överviktig, men att enbart kirurgi oftast inte är bot nog. Detta kan vi förstå 

eftersom vi i vår studie sett hur mycket känslolivet, relationer till andra och den egna självbil-

den påverkas av att leva med detta missbruk. Alltså är det en komplex situation som kräver 

mycket mer än enbart medicinsk eller kirurgisk behandling.  

Vårt material bygger på artiklar gjorda i i-länder, inget u-land är representerat. Därför vore det 

önskvärt med vidare forskning där eventuella olikheter mellan i- och u-land studeras, det be-

hövs för att se om detta är ett välfärdsproblem eller inte. Skulle också vara intressant att fors-

ka på om det finns skillnader mellan kön i upplevelsen av matmissbruk. Vidare forskning be-

hövs även om vad dessa personer egentligen har för behov av stöd. 
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                                                                                                                                         Bilaga 1 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
Syfte med sökning: Människors upplevelse av att leva med matmissbruk                                  
CINAHL 2008-02 

Nr. Begränsningar ¹) Sökterm Träffar Valda artiklar 

1 PR MH² ”Eating disorders” 2389  
2 PR MH ”qualitative” 37 1 
3 PR MH “experience” 11 1 
4 PR+FT #1 and #2 and #3 32  
5 PR #1 and feeling* or emotion* 43 
6 PR MH “Binge eat” 0 
7 PR+FT # and qualitative 4 1 
8 PR+FT # and experience 20 
9 PR+FT #6 and #7 and #8 2 
10 PR+FT #6 and feeling* or emotion* 31 
11 PR+FT MH “Compulsive eating” 189 
12 PR+FT MH “qualitative” 4 ³) 
13 PR+FT MH “experience” 24 
14 PR+FT #11 and #12 and #13 2 
15 PR+FT #11 and feelings 0 
16 PR+FT #11 and emotions 0 
17 PR MH “Bulimia nervosa” 1204 
18 PR MH “qualitative” 12 ³) 
19 PR MH “life experience” 16 ³) 
20 PR #17 and feeling* or emotion* 19 
21 FT “Food abuse” 601  
22 FT #and qualitative 43 
23 FT #and experience 171 
24 FT #21 and #22 and #23 27 
25 FT #21 and feelings 62 
26 FT #21 and emotions 34 
 
Academic Search Elite 2008-02 
 
1 PR+ST  Eating disorder 4452 
2 PR+ST #1 and qualitative 16 1 
3 PR+FT #1 and experience 405 
4 PR+FT #2 and #3 35 
5 PR+ST #1 and feeling* or emotion* 37 
6 PR+ST Binge eating 0 
7 PR+FT #6 and qualitative 2 
8 PR+FT #6 and experience 11 
9 PR+FT #6 and feeling* or emotion* 14 
10 PR+ST Compulsive eating 656 
11 PR+ST #10 and qualitative 0 
12 PR+ST #10 and experience 1 ³) 
13 PR+FT Bulimia nervosa 1620 
14 PR+FT #13 and qualitative 16 
15 PR+FT #13 and experience 90 1 
16 PR+ST #14 and #15 6 
17 PR+FT #13 and feeling* or emotion* 45 
18 PR+FT Food abuse 996 
19 PR+FT #18 and qualitative 9 
20 PR+FT #18 and experience 37 
21 PR+FT #19 and #20 4 
22 PR+FT #18 and feeling* or emotion* 3 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning forts. 

PsycINFO 2008-02 

1 PR+KW Eating disorder 15788 
2 PR+KW #1 and qualitative and experience 529 
3 PR+KW #1 and feelings or emotions 2140 
4 PR+KW #1 and qualitative studies not  
              Anorexia nervosa 92 
5 PR+KW Binge eating 1585 
6 PR+KW #5 and qualitative and experience 29 3      ³) 
7 PR+KW #5 and feelings or emotions 88 
8 PR+KW Compulsive eating 3239 
9 PR+KW #8 and qualitative and experience 0 
10 PR+KW #8 and feelings or emotions 0 
11 PR+KW Food abuse 5532 
12 PR+KW #11 and qualitative and experience  271 
13 PR+KW #11 and feelings or emotions 13 
14 PR+KW Bulimia nervosa 10848 
15 PR+KW #14 and qualitative and experience 259 
16 PR+KW #14 and feelings or emotions 3210 
17 PR+KW #14 and 16 and qualitative study 140 
 
PubMed 2008-02 
1  MSH² Eating disorder 16186 
2  MSH #1 and qualitative 11 
3  MSH #1 and experience 0 
4 FT #2 and #3 17 
5 FT #1 and feelings or emotions 0 
6 FT Binge eat 136 
7 FT #6 and qualitative 3 
8 FT #6 and experience 6 ³) 
9  MSH #6 and feelings 20 
10  MSH #6 and emotions 15  
11  MSH Compulsive eating 75 
12  MSH #10 and qualitative 0 
13 FT #10 and experience 1383 
14 FT #10 and qualitative and experience 50 
15 FT #10 and feelings or emotions 0 
16  MSH Bulimia nervosa 4 ³) 
17 FT #19 and experience 114 
18   MSH #19 and feelings or emotions 2  
19   MSH Food abuse 0 
20 FT #19 and qualitative 31 
21 FT #19 and experience 110 
22 FT #20 and #21 2 
23 FT #19 and feelings  91 
24 FT #19 and emotions 90  
  
      
¹ FT – Fritextsökning, PR – Per Reviewed, ST – Subject Terms, KW – Key Word 
² MH – Exact Subject Heading, MSH – Medical Subject Heading Terms 
³) Artikel finns på flera sökord eller databaser 
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Bilaga 2 
Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8)  

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet   
Broussard, 2005 
USA 

Kvalitativ 13 kvin-
nor 

Intervjuer. Dagböcker 
Heideggerian- feno-
menologisk metod. 

Isolering, att leva med 
rädsla och att ständigt 
vara i konflikt med sig 
själv och de egna tan-
karna. 

Hög 
 

Budd, 2007 
USA 

Kvalitativ 15 kvin-
nor 

Djupintervjuer.  
Grounded Theory. 

Att deltagarna använde 
sig av ätstörningen som 
ett sätt att ha kontroll, i 
problem och i relationer 
till andra människor. 

Hög 

Cowan & Devine, 
2007 
USA 

Kvalitativ 25 män Semistrukturerade in-
tervjuer. Constant 
Comperative analys 
metod. 

Överdriven viktupp-
gång. Vikten av me-
ningsfull användning av 
mat. Matstörning och 
kamp att äta hälsosamt. 
Olika  viktigt beroende 
på var i tillfrisknande 
fasen man är.  

Hög 
 
 
 
 
 
 
 

Laberg, Törnkvist 
& Andersson, 
2001 
Sverige 

Kvalitativ 7 kvinnor Semistrukturerade in-
tervjuer. Grounded 
Theory. 

Upplevelse av behand-
ling. Identitet och per-
sonliga relationer och 
graden av matstörning 
avgjorde hur behand-
lingen upplevdes. 

Hög 

Lyons, 1998 
USA 

Kvalitativ 6 kvinnor Bandinspelade intervju-
er. Fenomenologisk 
metod. 

Upplevelser från barn-
domen av mat och 
ätande. Vilken mat man 
föredrog och matvanor. 
Upplevelsen av att för-
lora kontrollen. Skäl till 
överätandet. Känslo-
mässiga konsekvenser 
av ätandet. 

Hög 

McNamara,  
Chur-Hansen & 
Hay, 2008 
Australien 

Kvalitativ 10 kvin-
nor 

Semistrukturerade djup-
intervjuer. Framework 
Approach. 

Kvinnornas känslomäs-
siga svar på olika livs-
medel. Positiva och ne-
gativa känslor kopplade 
till kontroll över ätan-
det. 

Hög 

Papathomas  & 
Lavallee, 2008 

Kvalitativ 1 man Semistruktuerad djupin-
tervju. Life History 
Analysis. 

En manlig idrottares liv 
och känslor med en ät-
störning. Känslan av att 
dölja hela ”dig själv”. 

Hög 

Seamoore, Buck-
royd & Stott, 2006 
England 
 

Kvalitativ 9 kvinnor Inspelade intervjuer.  
AThematic Analysis. 

Kvinnornas ätbeteende, 
subjektiva välmående, 
problem och symtom, 
hur dom fungerade och 
om vilka risker som 
fanns före och efter 
gruppterapi. 

Hög 
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      Bilaga 3 

Kvalitetsgranskning av artiklar: protokoll kvalitativ studie  
1. Typ av studie 
 
2. Är resultaten i denna studie tillförlitliga? 
 
Finns en tydlig avgränsning, problemformulering och syfte? 
Är urvalet av deltagare tydligt beskrivet? 

• Inkluderade 
• Exkluderade 

 
Är kontext/sammanhang för studien tydligt beskrivet? 
 
Är metoden tydligt beskriven? 

• Datainsamling 
• Dataanalys 

 
3. Etiskt resonemang 
    
    Finns ett etiskt resonemang beskrivet? 
 
4. Vad visar studien för resultat? 
 
     Är resultaten logiskt, begripligt och kommunicerbart beskrivna? 
s 
Kvalitetsbetyg 
 
Gradera kvalitén      
 
                                            Hög               Medel           Låg 
 
Kommentar: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 


	Att leva med ett matmissbruk innebär inte enbart fysiskt lidande utan påverkar personens hela känsloliv och relationerna till andra. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med ett matmissbruk. Vår studie baserades på åtta vetenskapliga artiklar, analyserade med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av analysen blev fem kategorier; (1) Att inte vara ensam om problemet och komma till insikt (2) Att matmissbruket leder till känslor av skuld och skam, (3) Att ha och inte ha kontroll över problemet, (4) Att känslor bedövas med livsmedel som ibland kräks upp och (5) Att ha en dålig självbild och förneka sitt matmissbruk. Analysresultatet visade att personerna bar på en mängd, för dem, svårhanterliga känslor och en dålig självbild. Personerna kände känslor av skuld för att de inte hade kontroll över sitt ätande. Matmissbruket ledde också till att relationerna till andra människor påverkades. Personer med ett matmissbruk behöver ett mer holistiskt stöd av sjukvårdspersonal än endast det medicinska. 
	Kvalitetsgranskning av artiklar: protokoll kvalitativ studie 

