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Abstrakt 

Inom omvårdnad av personer med ätstörningar är relationen mellan vårdare, 

familjer och patient viktig. Det är viktigt att se till personens psykiska och fysiska 

behov samt kunna motivera till återhämtning hos den sjuka. Syftet med det här 

examensarbetet var att beskriva personers upplevelser av att leva med en ätstörning. 

Nio vetenskapliga studier analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Analysen av artiklarna resulterade i fem kategorier: att känna sig 

övergiven av omgivningen; att känna sig styrd av sjukdomen; att förstå att man är 

sjuk och vilja bli av med sjukdomen; att känna ilska, skam och ångest samt att inte 

se sin rätta kroppsbild. Upplevelser som personerna hade var bland annat att de 

kände sig isolerad, hade svårt att bilda relationer utanför familjen, kände skam, 

ångest och hade en vilja att självskada sig. Att skapa kunskap är viktigt i 

omvårdnaden av personer med ätstörningar för att sjuksköterskor ska kunna skapa 

en trygghet, tillit och kunna främja en hälsosam livsstil för återhämtning från 

sjukdomen. Denna litteraturstudie kan användas till att öka förståelsen för personer 

som lever med en ätstörning vilket kan bidra till en förbättrad omvårdnad för dessa 

personer och familjer. 

 

Nyckelord: Ätstörning, Omvårdnad, Upplevelser, Anorexia nervosa, Bulimia 

nervosa, Kvalitativ litteraturstudie 
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Ätstörningar är ett samlingsnamn för Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, pica, 

regurgiterande tillstånd och matleda. Det är svårt att identifiera orsak till dessa ätstörningar, 

som är svårbehandlade och där patienterna ofta inte vill motta behandling. Anorexia Nervosa 

och Bulimia Nervosa kännetecknas av att den drabbade personen har en stor oro över sin vikt, 

kroppsform och en stark vilja över att kontrollera sin vikt. Personer som har Anorexia 

Nervosa är ofta underviktigt och kan engagera sig i olika beteende för att undvika en 

viktökning eller för att förneka sjukdomens svårighetsgrad. De personer som har Bulimia 

Nervosa har episoder av hetsätning följt av viktkompensation i form av kräkningar, laxerande 

medel, självskadebeteende, missbruk och överdriven träning (Alix Timko, DeFilipp & 

Dakanalis, 2019; Ornstein et.al, 2013). Dessa två ätstörningar har således gemensamt att 

personen som drabbats har en skev kroppsuppfattning vilket har betydelse för 

behandlingsprognosen (Ornstein et.al, 2013). I denna uppsats kommer fokus vara på 

upplevelsen av att leva med Anorexia Nervosa (AN) och Bulimia Nervosa (BN). 

 

Diagnosen AN, som betyder neurotisk aptitlöshet ställs med hjälp av DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual) som är en manual inom psykiatrin för psykiatriska sjukdomstillstånd och 

störningar. DSM kriterierna används även för att utesluta att viktminskningen inte beror på 

några andra medicinska sjukdomar (Moskowitz & Weiselberg, 2017). Efter att diagnosen AN 

ställts är dödligheten fyra till fem procent per tioårsperiod, vilket beror på de livshotande 

tillstånd som sjukdomen kan leda till (Eijderhamn, Borgström & Wentz, 2005; Moskowitz & 

Weiselberg, 2017). Anorexia Nervosa är vanligast bland tonåringar och kan börja med 

bantning som går överstyr. Beteenden som är vanligt är att laga mat till andra utan att äta själv 

eller säga sig ha ätit tidigare, väga sig utan att någon vet, spegla sig och ha en vilja att sträva 

efter en idealvikt. Det som ligger i centrum för beteendet är minska intaget av mat extremt, 

den skeva kroppsuppfattningen och den starka viljan att uppnå en vikt långt under 

normalvikten. För att uppnå viktnedgång behöver kaloriintaget minskas. Många tar även till 

beteenden som kräkningar, vätskedrivande läkemedel och laxerande medel samt i vissa fall 

extrem motion (Eijderhamn, Borgström & Wentz, 2005). Bulimia Nervosa handlar till 

skillnad från AN om att den drabbade personen tappar kontrollen över ätandet, varpå denne 

får attacker av hetsätande och kan hastigt äta 1–2000 kalorier för att sedan framkalla 

kräkningar eller använda sig av laxerande medel för att få upp maten (Hoste, Labuschagne & 

Grange, 2012). Vid BN påverkas inte kroppsvikten lika påtagligt, men kräkningarna kan leda 

till svullna spottkörtlar och frät skador på tändernas emalj från saltsyran i magsäcken. 
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Beteenden som kan uppkomma vid BN är substansbruk, snatteri och självdestruktivt beteende 

(Mehler, 2011; Romanos, Javed, Romanos & Williams, 2012).  

 

Bulimia Nervorsa är vanligare än AN och förekommer hos 1–2 procent av kvinnorna och 0,1 

procent av männen (Mehler, 2011; Romanos, Javed, Romanos & Williams, 2012). 

Bidragande faktor till utvecklandet av AN har länge ansetts vara samhällets skönhetsideal om 

en smal och lång person, vilket kopplats till modeller (Moskowitz & Weiselberg, 2017). 

Ätstörningar och viktkontroll inträffar dock inte endast i tidiga utvecklingsstadier utan kan 

drabba alla oberoende av ålder, kön, etnicitet eller kultur. Även äldre personer kan drabbas av 

ätstörningar vilket kan relateras till ökad upplevelse av ångest och stress (Samuels, Maine & 

Tantillo, 2019). Enligt Dubois et al. (2012) har relationen till mat, vad vi äter, hur mycket vi 

äter och hur mycket vi väger att göra med genetiska faktorer.  

 

Att leva med eller nära en person med ätstörning kan vara väldigt krävande på grund av att 

personen är i stort behov av hjälp och i behov av stöd från sina närstående. Familjer med en 

person som lider av ätstörning har en tendens att omorganiseras vilket ger sjukdomen en 

central position i familjen. Relationerna inom familjen påverkas, till exempel kan negativa 

känslomässiga reaktioner och utmaningar som uppstår av ätstörningar få familjemedlemmar 

att agera på ett sätt som förvärrar symtomen (Svensson, Nilsson, Levi & Suarez, 2013). 

Anhöriga kan uppleva en förlust av sina egna intressen, familjens relationer och ekonomiska 

problem samt känna att de blir medberoende till den sjuke. Deras välbefinnande kan påverkas 

negativt och de kan uppleva ångest relaterat till att de inte hinner ta hand om sina egna behov 

(McCormack & McCann, 2015). Sjuksköterskor kan göra skillnad genom att främja familjens 

hälsa, och för att stödja till exempel föräldrar med ungdomar som lider av AN eller BN bör 

sjuksköterskor reflektera över hur de kan stärka föräldrarna och förbättra kommunikationen. 

Sjuksköterskor behöver därför ha kunskap om partnerskap, familjecentrerad vård och 

samarbetsvård för att främja effektiva relationer med föräldrarna och beakta även deras behov 

(McMaster, Beale, Hillege & Nagy, 2004). 

 

Sjuksköterskor har en betydelsefull roll inom vården av patienter med ätstörningar. I vård och 

omvårdnad behöver de visa ett engagemang för patienten genom att vara känslomässigt 

involverad och tillgänglig, så att patienten ska känna tillit till dem (Zugai, Stein-Parbury & 

Roche, 2013). Viktiga uppgifter för en sjuksköterska är att ha tillsyn, följa vårdplanen och 
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vara uppmärksam på de fysiska framstegen patienten gör (McMaster, Beale, Hillege & Nagy, 

2004; Svensson et al., 2013).  

 

Sammantaget visar vår litteraturgenomgång ovan att AN och BN är vanligt förekommande 

ätstörningar, som leder till störningar i ätbeteende och viktkontroll med negativ påverkan på 

hälsan hos den drabbade personen. Oavsett var sjuksköterskor arbetar kan de möta på 

personer med AN eller BN, varför det är viktigt att ha en förståelse för vad sjukdomarna 

innebär och hur personer upplever att leva med dessa. Syftet med denna studie var att 

beskriva personers upplevelser av att leva med en ätstörning. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie har genomförts med kvalitativ metod för att beskriva personers 

upplevelser av att leva med en ätstörningar. Enligt Friberg (2017, s. 129) är syftet med en 

kvalitativ metod att öka förståelsen för personers upplevelser, erfarenheter, förväntningar och 

hur olika behov kan mötas. Analysen har skett genom en manifest innehållsanalys med 

manifest ansats i enlighet med (Bengtsson, 2016).  

  

Litteratursökning 

Tidigt under arbetet genomfördes en pilotsökning i databaserna PubMed och CINAHL, då det 

enligt Friberg (2017, s. 40) är viktigt att få en övergripande uppfattning om hur mycket 

forskning det finns inom området. För att hitta MeSH termer användes Svensk MeSH, 

CINAHL subject headings och SweMed+.  Dessa databaser innehöll olika ämnesområden, 

CINAHL innehåller data inom omvårdnadsvetenskap och PubMed innehåller data inom både 

medicin och omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017, s. 67). Det gjordes en specialiserad 

sökning som enligt Karlsson (2014, s. 102-103) används när det ska göras en noggrann 

sökning i en databas. Sökorden skapades utifrån syftet. Enligt Karlsson (2014, s. 104) 

används ämnesord för att bäst beskriva innehållet i en artikel. Första sökningen gjordes i 

CINAHL och de ämnesorden som söktes på var anorexia nervosa, bulimia nervosa, eating 

disorders, binge eating disorder & qualitative studies. Alla var CINAHL subject headings. I 

PubMed var sökorden anorexia nervosa, feeding and eating disorders, qualitative study, 

experience och qualitative research och alla var MeSH termer förutom experience och 

qualitative study som var fritext. Booleska sökoperatörer är ord som kombinerar söktermer på 

olika sätt. Dessa är ”OR”, ”AND” och ”NOT” och alla databaser förstår booleska termer 
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(Willman & Stoltz, 2002, s. 62). I denna studies litteratursökning genomfördes sökningen 

först på sökorden var för sig och sedan kombinerades dessa med ”AND” för att få ett mer 

avgränsat område (jfr. Willman & Stoltz, 2002 s. 62). Begränsningarna som valdes var att 

artiklar var publicerade mellan 2010–2020. Totalt valdes 9 artiklar till kvalitetsgranskningen 

(Se tabell 1 och 2). 

 

Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

Syftet med sökning: Att beskriva personers upplevelse av att leva med ätstörning 

CINAHL 2020-01-27 Begränsningar: År 2010-2020 

*CH-CINAHL Subject Headings termer i databasen CINAHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Granskade Valda 

artiklar 

S1 CH Anorexia nervosa 

 

4199   

S2 CH Bulimia Nervosa 

 

1388   

S3 CH Eating disorders 

 

8919   

S4 CH Binge eating disorder 

 

266   

S5 CH Qualitative studies 

 

102305   

S6 1 AND 2 

AND 3 AND 

4 AND 5 

1 1 1 1 

S7 1 AND 2 

AND 5 

9 

 

2 2 2 
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Tabell 2. Översikt över litteratursökning 

Syftet med sökning: Att beskriva personers upplevelse av att leva med ätstörning 

PubMed 2020-01-28 Begränsningar: År 2010-2020 

*MSH- Mesh termer i databasen PubMed, FT- Fritextsökning 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen av de 9 valda artiklarna användes Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering, (SBU, 2017) granskningsmall för kvalitativa studier. Under 

kvalitetsgranskningen är det viktigt att beakta en mängd olika delar i artiklarna som ska 

granskas. Resultatet är inte det enda som ska granskas utan även hur forskarna kommit fram 

till resultatet. Vid kvalitetsgranskningen tränas forskaren till att tänka kritiskt och kan lättare 

se om artiklarna svarar mot syftet och om de vetenskapliga artiklarna är tillräckligt bra för 

analysen (Friberg, 2017, s. 46). För att gradera de olika artiklarna användes ett poängsystem 

där 1 poäng gavs till varje delfråga som hade svaret ja och 0 poäng till övriga. Bedömningen 

räknades sedan om till procent, sedan gjordes en gradering av kvalitén. Kvalitén på artiklarna 

bedömdes utifrån en tregradig kvalitetsgraderingen Grad I som är 80–100 % och hög, Grad II 

70–79% medel och Grad III 60–69% låg (Willman & Stoltz, 2002 s. 90–91). Båda författarna 

bedömde kvalitén var för sig och därefter bestämdes kvalitén tillsammans. Detta gjordes för 

att öka trovärdigheten i granskningsprocessen. De granskade artiklarna var av medel eller hög 

kvalitet och alla 9 inkluderades till analys (Se tabell 3).  

 

 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Granskade Valda artiklar 

S1 MSH Anorexia 

nervosa 

 

12741   

S2 MSH Feeding and 

eating disorders 

 

29893   

S3 FT Qualitative 

study 

 

203987   

S4  1 AND 2 AND 

3 

 

176 1 1 

S5 FT Experience 

 

637895   

S6  3 AND 1 AND 

5 

 

79 1 1 

S7 MSH Qualitative 

research 

 

51342   

S8  2 AND 1 AND 

7 

60 4 4 
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Tabell 3. Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=9) 

Författare 

(År) Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

 

Huvudfynd Kvalitet 

Dimitropoulos, 

Freeman, 

Muskat, 

Domingo & 

McCallum 

(2016) 

Kanada 

Kvalitativ 19 

kvinnor 

Semistrukturerade intervjuer/tematisk analys Patienterna upplevde 

att allmänheten såg 

dom som galna och att 

de behövde förklara 

att de hade en psykisk 

sjukdom. 

Allmänheten 

bagatelliserade 

anorexia och att de 

försökte efterlikna 

kändisar och 

modeller.  

 

Hög 

Fox & Diab 

(2013) 

England 

 

Kvalitativ 6 

deltagare 

SemistruktureradeIntervjuer/fenomenologisk 

analys 

 

Patienterna kämpade 

med ätandet. Dem 

hade svårt att inse att 

de hade en ätstörning. 

Många kände att 

ätstörningen gav dem 

uppmärksamhet från 

andra. 

Hög 

Gorse, 

Nordon, 

Rouillon, 

Pham-Scottez 

& Revah-Levy 

(2013) 

Frankrike 

Kvalitativ 63 

kvinnor 

Narrativa berättelser/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna beskrev att 

sjukdomen har 

kontroll över deras 

liv. Kvinnorna 

beskrev att de levde i 

en ”bubbla” som 

kretsade kring 

hetsätning och 

kräkningar. 

Sjukdomen gjorde 

relationer 

komplicerade.  

 

Hög 

Hipple 

Walters, 

Adams, Broer 

& Bal 

(2016) 

Nederländerna 

Kvalitativ  93 

deltagare 

Narrativa berättelser/tematisk analys Patienterna upplevde 

att dem hade kontroll 

över ätandet men att 

de inte kände igen sig 

själv från innan 

insjuknandet.  

 

 

Medel 

Medway, 

Rhodes, 

Dawson, 

Miskovic-

Wheatley, 

Wallis & 

Madden 

(2019) 

Australien 

Kvalitativ 12 

deltagare 

Semistrukturerade intervjuer/tematisk analys De flesta deltagarna 

upplevde 

utvecklingssvårigheter 

vilket innebar svårt att 

reglera humör och 

känslor sedan 

barndomen. Några 

hade svårt socialt, 

brist på socialt 

förtroende, svårt att 

skaffa sociala 

färdigheter.  

 

Hög  
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Analys 

En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats utfördes enligt Bengtsson (2016). De fyra 

stegen som analysen består av är dekontextualisering, rekontextualisering, kategorisering och 

sammanställning. Steg ett dekontextualiseringen innebar att författaren läste igenom data i 

form av resultaten från de analyserade artiklarna flera gånger för att få en ökad förståelse av 

Tabell 3. Forts.  Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare 

(År)  Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Mortimer 

(2019) 

England 

 

 

 

 

 

Pemberton 

& Fox 

(2013) 

England 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

8 kvinnor 

 

 

 

 

 

 

8 deltagare 

 

Semistrukturerade 

Intervjuer/fenomen

ologisk analys 

 

 

 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer/Fenomen

ologisk analys 

 

De flesta upplevde skam när 

de fick sin diagnos. Att gå 

från att leva med 

ätstörningar till att bli frisk 

upplevdes som en 

identitetskris. 

 

 

Patienterna upplevde 

svårigheter att uttrycka sina 

känslor som t.ex. svårigheter 

medoch upplevde lågt 

förstroende för vården 

eftersom de hade höga 

förväntningar. 

 

 

Medel 

 

 

 

 

 

Hög 

Seed, Fox & 

Berry 

(2016) 

England 

Kvalitativ 12 deltagare Halvstrukturerade 

Intervjuer/Fenomen

ologisk analys 

Alla patienter beskrev hur de 

kämpade från dag till dag 

med stress och hade stark 

anorektisk identitet. Flera 

insåg att de var sjuka när 

kroppen inte orkade mera. 

På grund av ätstörningarna 

förlorade många patienter 

tidigare vänner, 

livsförmågor och ett tidigare 

normalt liv.  

 

Hög 

Verschueren, 

Berends, 

Kool-

Goudzwaar, 

van 

Huigenbosch

, Gamel, 

Digemans, 

van Elburg 

& van 

Meijel 

(2013) 

Nederländer

na 

 

Kvalitativ 12 kvinnor Semistrukturerade 

Intervjuer/fenomen

ologisk analys 

De flesta patienterna 

upplevde det jobbigt att 

börja äta och var rädda för 

att gå upp i vikt vilket ledde 

till at dem började 

självskada sig. När dem 

började äta upplevde 

patienterna att de tappade all 

kontroll. Patienterna 

använde självskadebeteendet 

för att dämpa känslorna av 

mättnad och ångesten efter 

måltiderna.  

Hög 
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texten. När författarna bildat en förståelse för texten extraherades meningsenheter. 

Meningsenheter är den minsta enhet som författarna behöver för att få svar på sitt syfte 

(Bengtsson, 2016). Varje meningsenhet märktes med en kod och i analysprocessen underlättar 

koder fastställandet av data som samlades in. Koderna bestod av siffror till varje enskild 

meningsenhet. Koderna skapades induktivt vilket innebär att koderna kan förändras under 

analysprocessen eftersom mer av innehållet blir tillgängligt. För att öka pålitlighet och 

tillförlitlighet utfördes kodningen och artiklarna lästes igenom upprepade gånger. 

  

Enligt Bengtsson (2016) ska det under steg två kontrolleras om alla perspektiv av innehållet 

har täckts i relation till syftet. Författarna läste den ursprungliga texten tillsammans med listan 

över meningsenheter. Färgpennorna var till hjälp för att skilja meningsenheterna i den primära 

texten. Det fanns omärkta meningsenheter därför behövde författarna överväga om texten 

skulle inkluderas eller inte. Svarade den omärkta texten på syftet inkluderades 

meningsenheten i analysen annars uteslöts den omärkta texten. Slutligen översattes 

meningsenheterna från engelska till svenska.  

  

Steg tre började med att meningsenheterna kondenserades för att sedan skapa kategorier, detta 

innebär att antalet ord minskades men innehållet från texten bevarades.  I 

kategoriseringsprocessen menar Bengtsson (2016) att teman och kategorier identifieras 

genom att meningsenheter med samma betydelse sammanförs. Sedan skapades 

underkategorier som är de minsta enheterna baserade på meningsenheter (jfr. Bengtsson). 

Därefter sammanfördes dessa i kategorier som enligt Bengtsson (2016) ska vara internt 

homogena och externt heterogena vilket innebär att information inte får passa in i mer än en 

grupp. Forskaren vet att kategoriseringen är klar när en trolig förklaring till syftet har uppnåtts 

(Bengtsson, 2016), vilket vi bedömde var uppnått med de 5 slutliga kategorier som analysen 

resulterade i.   

  

Efter kategoriseringen påbörjades steg fyra som innebar sammanställning av resultaten. 

Författarna valde från varje kategori passande meningsenheter som kunde presenteras i 

löpande text som citat. Författarna behövde kontrollera det nya resultatet så det stämde 

överens med litteraturen och om resultatet är sannolikt och logiskt genom att gå tillbaka till 

ursprungstexten och säkerställer att det stämmer överens med resultatet (jfr. Bengtsson, 

2016). 
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Resultat 

Analysen i denna litteraturstudie resulterade i fem slutkategorier som presenteras nedan i 

tabell 4. Kategorierna presenteras i brödtext och stärks med citat från artiklarna som ingick i 

analysen. 

 

Tabell 4. Översikt av slutkategorier (n=5) 

 

Slutkategorier 

Att känna sig övergiven av omgivningen 

 

Att känna sig styrd och stärkt av sjukdomen 

 

Att förstå att man är sjuk och vilja bli av med sjukdomen 

 

Att känna rädsla, ilska och skam  

 

Att inte se sin rätta kroppsbild 

 

 

Att känna sig övergiven av omgivningen  

I studier (Dimitropoulus, Freeman, Muskat, Domingo & McCallum, 2016; Fox & Diab, 2015) 

beskrev personer med ätstörning att de kände hopplöshet och en känsla av att vara övergiven. 

De hade svårt att känna förtroende och stöd från personal samtidigt som de kände att 

professionellt stöd inte var nödvändigt. De sökte inte känslomässigt stöd i tid och därigenom 

blev behandlingen sent påbörjad. De kände även osäkerhet kring behandlingen när den blev 

påbörjad.  

 

I studier (Fox & Diab, 2015; Pemberton & Fox, 2013) beskrev personer med ätstörning att de 

upplevde personalen som pessimistiska under deras återhämtning och att de ofta verkade 

överväldigade över deras berättelser. 

  

They just tell you to stop crying most of the time. If you’re upset… or if you’re crying or 

anything like that, it’s too much for them to deal with, it’s much easier for them if you’re all 

quiet and happy and… (Pemberton & Fox, 2013 s. 234). 

  

I Dimitropoulos et al. (2016) studie beskrev personer att ingen i samhället kände igen 

anorexia och att ingen ansåg anorexian som en psykisk sjukdom. De kände att det var mycket 
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missförstånd kring sjukdomen och upplevde att andra människor inte förstod och insåg 

svårigheterna med sjukdomen. De upplevde att personer både i deras närhet men också i 

samhället såg sjukdomen som något enkelt att bota, något självvalt och att det är en sjukdom 

som går över snabbt (Dimitropoulos et al., 2016). De beskrev att de kände sig förolämpade av 

detta vilket ledde till en önskan om mer förståelse och kunskap kring sjukdomen 

(Dimitropoulos et al., 2016; Hipple Walters, Adams, Broer & Bal, 2016; Pemberton & Fox, 

2013). Personer med bulimi upplevde att ingen förstod hur det är att leva i sjukdomen och 

kände sig dömd av andra. De beskrev att de kände sig ensam i sin sjukdom (Dimitropoulos et 

al., 2016; Mortimer, 2019). I studier (Fox & Diab, 2015; Gorse et al.,2013; Seed et al., 2016) 

beskrev personer att de förlorade vänner och ett normalt liv och kände sig beroende av 

personalen. De kände att sjukdomen isolerade dem från omvärlden. I Gorse et al. (2013) och 

Mortimer (2019) studier beskrevs förlusten av vänner som en känsla av skam, som ledde till 

isolering och gjorde att de stängde sig ute från omvärlden. 

  

I believe that people think that you make the choice to become anorexic 

They think that we’re doing it on purpose and it’s a choice that we’re making to not eat for 

attention… we could stop if we wanted to, we’re self-absorbed or we have this unrealistic 

image to be perfect (Dimitropoulos et al., 2016, s. 50) 

  

I studier (Fox & Diab, 2015; Medway, Rhodes, Dawson, Miskovic-Wheatley, Wallis & 

Madden, 2019) beskrev personer med ätstörningar att de hade svårt med sociala relationer och 

att dessa försämrades allt sjukare de blev. De hade även svårt med sociala sammanhang som 

till exempel arbetet, intressen, semestrar och utekvällar. De beskrev att de var tvungna att 

kämpa för att behålla relationer och de var rädda över att de kände sig som en dålig vän och 

behöva få nya vänner. I studier (Fox & Diab, 2015; Gorse et al., 2013; Medway et al., 2015) 

beskrev de att relationer till andra är komplicerat och att ätstörningen var ett sätt att bli socialt 

accepterad. Samtidigt upplevde de att de inte hade något socialt liv och blev mobbade av sina 

kompisar vid förändrat utseende. De hade svårigheter att bilda relationer utanför familjen och 

upplevde det jobbigt att behöva separeras från sina föräldrar som var de enda de kände 

stöttning från (Gorse et al., 2013; Medway et al., 2015).  

  

Att känna sig styrd och stärkt av sjukdomen 

I studier (Verschueren et al., 2013; Hipple Walters et al., 2016) beskrev personer med 

ätstörning att de sökte efter kontroll i sitt liv och fann det i sin viktminskning. I Gorse et al.  
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(2013) och Hipple Walters et al. (2016) studier beskrev personer att ätstörningen startat som 

ett verktyg för att styra ett komplicerat liv vilket ledde till att ätstörningen dominerade över 

dem. De kände inte att de har kontroll över sig själva eller något annat i deras liv, vilket 

gjorde att de kände sig vilsen. I studier (Gorse et al., 2013; Hipple Walters et al., 2016; 

Verschueren et al., 2013) beskrev de att de upplevde stress över att kontrollen var dominerad 

av något inom dem och de kände en förlust av sig själv till förmån för hetsätningen. 

  

When I gained weight, I had to punish myself: when I lost weight, I rewarded myself with self-

injury. (Verschueren et al., 2013 s. 66). 

 

I Gorse et al. (2013) studie beskrev personer med ätstörning att de kände sig besatta av mat 

och att det var det enda de tänkte på. Den ständiga oron över om de skulle äta eller inte gjorde 

att de kände sig svaga och utmattade. Livet beskrevs handla om bulimiska kriser med 

anorexia däremellan, vilket blev som en permanent ritual och enda gången de inte tänkte på 

mat var när de hetsåt och spydde. I en studie (Medway et al., 2019) beskrev personer att de 

upplevde en minskad självständighet och bristande tilltro till sin egen förmåga, de hade också 

svårt att skapa sig en egen identitet. De kände skam efter att de fått sin diagnos bekräftad (Fox 

& Diab, 2015; Mortimer, 2019), kände ångest över sin sjukdom, att de aldrig duger och att de 

aldrig ville erkänna sin sjukdom (Gorse et al., 2013; Mortimer, 2019; Verschueren et al., 

2013). I Dimitropoulos et al. (2016) studie beskrev de att de hade en önskan om att få ha en 

synlig sjukdom istället för en psykisk sjukdom som inte syns för då skulle andra människor 

inte döma deras mående.  

  

I en studie (Verschueren et al., 2013) beskrev personer med en ätstörning att de valde att 

självskada sig vid missförstånd, vid stressade situationer, vid viktuppgång, efter ett 

okontrollerat ätbeteende, för att kontrollera känslor samt som en belöning vid viktnedgång. 

Det självskadande beteendet använde de för att fly från sina problem oavsett om de var glada 

eller ledsna. De kände ofta en stor skuld för att det enda de tänkte på var att skada sig själv. 

De gjorde detta för att straffa sig själv och kände sig äcklade av sig själv när vågen visade att 

de gått upp i vikt. De beskrev sig också känna skam eftersom de kände sig tvungna att 

självskada sig för att ta sig ur sjukdomen (Verschueren et al., 2013; Mortimer, 2019).  

  

I blamed myself and I felt stupid. At that moment, all I could think of was self-injury 

(Verschueren et al., 2013 s. 66) 
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I studier (Fox & Diab, 2015; Gorse et al., 2013; Mortimer, 2019) beskrev personer med 

ätstörning att de också kunde känna sig starka och beslutsamma i sin sjukdom och kände sig 

stolt varje gång någon annan åt men inte de själva. De kände en känsla av kontroll och såg 

sjukdomen som något värdefullt som fick dem att känna att de kunde klara av allt. De beskrev 

att sjukdomen gav dem en känsla av självförtroende (Fox & Diab, 2015), meningsfullhet och 

identitet då sjukdomen definierade dem som person (Fox & Diab, 2015; Seed et al., 2016; 

Gorse et al., 2013; Mortimer, 2019). I studien av Gorse et al. (2013) beskrev personer att de 

kunde känna sig invaderade av sina egna tankar och kände att det förstörde sig själv. De 

kunde även känna lidande och mental utmattning men menade att lidandet är oundvikligt.  

 

 Being anorextic was always a badge of honour...whereas being bulimic is a source of total 

shame and humiliation (Mortimer, 2019, s. 370) 

 

Att förstå att man är sjuk och vilja bli av med sjukdomen 

I studierna av Gorse et al. (2013) och Medway et al. (2019) beskrev personer med 

ätstörningar att de ville lämna ätstörningen bakom sig, de ville få en ökad frihet och slippa 

vara beroende av sjukdomen. De kände att de ville ta igen förlorad tid, kände sig mer 

motiverade att bli starka. De ville få en ökad självständighet, bli mer sociala och engagerade 

sig i sociala aktiviteter. De ville inte leva med en känsla av lidande och de ville inte leva 

längre med maten och besattheten som förstörde dem. I Dimitropoulos et al. (2016) och Seed 

et al. (2016) studier beskrev personer att de insåg att de är sjuka när kroppen stängde av men 

att det inte var deras egna val att leva med sjukdomen. I studier (Gorse et al., 2013; Hipple 

Walters, et al., 2016) beskrev de sig känna en inre rädsla för att återhämta sig men att de 

också hade en önskan om att må bättre och gå upp i vikt. De kände att de inte orkade må 

dåligt längre och önskade att få vara sig själva igen och önskade att de skulle slippa 

sjukdomen för att kunna vara glad igen.  

  

I don’t want to live anymore with this suffering, with this control that’s over me, food which 

runs everything, which destroying me, possessing me (Gorse et al., 2013 s. 3) 

  

I studier (Hipple Walters, et al., 2016; Medway et al., 2019) beskrev de sig känna att de var 

tvungna att få vård eftersom det är enda utvägen för att bli frisk och att börja äta igen. Att 

vilja passa in socialt motiverade till att återhämta sig. I flertalet studier (Fox & Diab, 2015; 
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Pemberton & Fox, 2013; Seed et al., 2016) beskrev personer att de kände stöd från personal 

och kunde prata om sina känslor med dem. De fick hjälp att skilja sjukdomen från sina 

personliga egenskaper. De såg förhållandet till personalen som stor hjälp eftersom de tog bort 

pressen att tala och personalen lyssnade. De kände sig omhändertagna och skyddade av 

personalen. De kände sig mindre ensamma när personalen visade att de brydde sig och inte 

var dömande och behandlade alla med ätstörningar likvärdigt. 

  

Att känna rädsla, ilska och skam 

I flertalet studier (Dimitropouols et al., 2016; Fox & Diab, 2015; Gorse et al., 2013) beskrev 

personer med ätstörning att de kände en rädsla över att erkänna sin sjukdom och kände sig 

förvirrad och upprörd över hur de skulle kunna bli av med något som var en del av dem. I 

studier (Gorse et al., 2013; Seed et al., 2016) beskrev de detta som sitt ”anorektiska jag” och i 

Gorse et al. (2013) att de själv skapat ett anorexibeteende. Förlust av sig själv i sin sjukdom 

beskrevs skapa rädsla för framtiden och tanken på att återhämta sig från sjukdomen. I studier 

av Mortimer (2019) och Seed et al. (2016) beskrev de sig känna oro över vad andra skulle 

tycka om deras kroppar, de kände bristande självkänsla och jämförde sig med andra som har 

samma sjukdom.  

 

I studier av Gorse et al. (2013) och Medway et al. (2019) beskrev personer med ätstörningar 

att de betett sig illa mot människor i sin närhet, att de kände sig hemska mot sina föräldrar och 

att de trakasserade andra med sina ätproblem. De upplevde att föräldrarna led mycket men 

även de själva. De kände sig arga och upplevde att de var hemska mot sig själva men att de 

inte kunde ändra på det. Deras beteende hade förändrats med tiden och de fick problem med 

att reglera humör och känslor. I Dimitropoulos et al. (2016) och Mortimer (2019) studier 

beskrev de att de kände skam över vem de höll på att bli och att de skämdes över sin sjukdom. 

De kände skam över att gå upp i vikt, hur andra såg på dem, men också över att äta mat. Detta 

ledde till att de kände sig ensam.  

  

I get so angry at myself for being like this... (Gorse et al., 2013, s. 4) 

  

I Gorse et al. (2013) och Verschueren et al. (2013) studier beskrev personer att de kände ilska 

när de inte kunde äta, kände ilska över att gå upp i vikt och de blev arga på sig själva när de 

gjorde saker de inte ville. De kände sig pessimistiska, deprimerade, dumma och utan energi. I 

flera studier (Dimitropoulos et al., 2016; Gorse et al., 2013; Medway et al., 2019; 
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Verschueren, 2013) beskrev de sig känna ångest över att behöva genomgå kroppsliga 

förändringar och vid mättnadskänsla. Känslor av ensamhet och maktlöshet beskrevs som 

vanliga då andra inte såg att de mådde dåligt. De beskrev också att de kände sig galen när de 

inte klarade av verkligheten (Dimitropoulos et al., 2016; Gorse et al., 2013; Seed et al., 2015; 

Verschueren, 2013).  

  

You have to go through the anxiety and the body image… you can’t just eat your way out of 

it; if you still can’t cope with the factors that led you there in the first place, you’re going to 

go back to square one (Dimitropoulos et al., 2013, s. 51). 

 

Att inte se sin rätta kroppsbild 

I Hipple Walters et al. (2016) studie beskrev personer med ätstörning att de såg sina kroppar 

som externa objekt. De använde laxeringsmedel, hoppade över måltider och kräktes för att gå 

ned i vikt. De kände att måltiderna var onödiga och använde ätbeteendet som egenvård. I 

Mortimer (2019) studie beskrev de sig uppleva sin kropp som tung, fet och främmande, en 

kropp som de kände att de var tvungna att kontrollera. De upplevde att deras kroppar inte 

representerade vem de var som person och att känna sig tjock är något konstigt. I studier 

(Gorse et al., 2013; Mortimer, 2019; Verschueren et al., 2013) beskrev personer sig ha en vilja 

att bränna bort kalorier efter maten och de ville bli mer strikt, men ville helst inte vara i 

kontakt med en dietist då de var rädd att börja äta och bli fet. De hade en säkerhetsplan för att 

vara smal och inte äta, detta för att stärka självförtroendet. Kontroll kring vikten och ätandet 

var eftertraktat varför det var svårt att lära sig äta igen (Dimitrpolous et al., 2016; Hipple 

Walters et al., 2016; Verschueren et al., 2013). De levde inte med sjukdomen för att de ville 

dö, utan upplevde sig själva som perfektionister (Dimitropoulos, 2016; Fox & Diab, 2015; 

Mortimer, 2019). I studier (Gorse et al., 2013; Seed et al., 2016) beskrev de däremot att de 

kände sig äcklade av sig själva, kände sig inte som en människa och stod inte ut med sig 

själva.  

 

Disgust with myself...can´t stand yourself, who you are...It has made me disgusted with this 

precious thing that is life (Gorse et al., 2013, s. 4) 
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva personer upplevelser av att leva med en ätstörning. Den 

kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem slutkategorier; Att känna sig övergiven av 

omgivningen, Att känna sig styrd och stärkt av sjukdomen. Att förstå att man är sjuk och vilja 

bli av med sjukdomen, Att uppleva rädsla, ilska och skam och Att inte se sin rätta kroppsbild.  

  

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med ätstörning upplevde lågt 

förtroende från personal. Som Stavarski, Alexander, Prtiz och Wasser (2018) beskriver är 

hopp en viktig faktor för återhämtning från sjukdomar och sjuksköterskor bör främja 

övergången till det friska hos patienten samt främja upplevelsen av hopp hos patienten. 

Förhållningssättet i mötet med patienten är viktigt då sjuksköterskor genom interaktion med 

patienten kan skapa eller förhindra patientens hopp. I denna studies resultat framkom det att 

personer med ätstörning kände hopplöshet och en känsla av att vara övergiven då 

vårdpersonalen ofta var pessimistiska och inte engagerade sig eller brydde sig om dem. Reed 

och Fitzgerald (2005) beskrev att sjuksköterskor ansåg att personer med mentala 

hälsoproblem inte uppskattade den vård de fick, att de inte var samarbetsvilliga vilket 

påverkade relationen med dem. Vi menar att misstro till patienten kan förhindra en relation 

med denne och då också försvåra identifiering av dennes individuella behov. Misstro 

gentemot patienter har visat sig skapa oro hos patienter med kronisk sjukdom och en känsla 

av att inte vara trovärdig (Nilsson, Lindberg, Juuso och Olsson, 2019). Även i vår studies 

resultat framkom det att andra människor inte förstod sjukdomen och att de såg det som något 

enkelt att fixa. Ett personcentrerat förhållningssätt skulle kunna främja relationen mellan 

patient och sjuksköterska, och skapa förutsättningar för att identifiera patientens behov och 

skapa tillit (Ekman et al., 2011). 

I denna litteraturstudies resultat framkom att personer med ätstörningar hade svårt med 

sociala relationer och relationerna blev än sämre när de blev sjukare. Det beskrevs vara 

jobbigt att separeras från sina föräldrar då de kände stöttning endast från familjen. McArdle 

(2019) som i sin studie undersökte föräldrar till barn med ätstörning beskrev att familjer till 

unga personer med ätstörning upplevde att hoppet för att de skulle bli friska sjönk när de 

insåg hur lång behandlingstiden skulle vara för dem. Familjer försökte ändå visa sig hoppfulla 

inför sin familjemedlem som hade en ätstörning. Författarna till denna studie menar att om 

personer med ätstörning kan stödjas i att stärka sin känsla av sammanhang (KASAM) skulle 

den drabbade och dennes familj kunna må bättre, genom att informera att de inte är ensam, att 
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fler familjer går igenom en liknande process samt att flera familjer tagit sig ur detta kan vi 

som sjuksköterskor stärka känslan av hopp hos familjer. Antonovsky (2005) teori om 

KASAM som består av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

innebär att enbalans mellan dessa kan påverka hur svåra situationer hanteras av personer. 

Begriplighet innebär förståelse och kunna bedöma olika händelser (Antonovsky, 2005) vilket 

i mötet med en person med ätstörning skulle kunna innebära att samtala om hur denne mått 

innan sjukdomen. Detta då det i vårt resultat framkom att personer mått dåligt och inte sett 

någon annan utväg än att hålla fast vid sin ätstörning. Hanterbarhet innebär att kunna hantera 

olika svåra situationer utan att själv känna sig som ett offer (Antonovsky, 2005) vilket utifrån 

denna studies resultat kan relateras till att personerna föraktade sig själv när de inte hade 

kontroll. Ett familjecentrerat förhållningssätt kan stödja inte bara den sjuka personen utan hela 

familjen att hantera den svåra situationen som sjukdomen innebär (Roesler et al., 2019). 

Meningsfullhet innebär att känna sig delaktig, kunna påverka situationen och se en mening 

med situationen. Meningsfullheten har störst betydelse för hälsan (Antonovsky, 2005). 

Sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal kan i mötet med patienter främja 

dennes delaktighet genom att lyssna vad sjukdomen innebär i deras vardag och utifrån det 

gemensamt lägga upp delmål till ett tillfrisknande (McCormack & McCance, 2006).  

I resultatet i denna litteraturstudie framkom det att personer med ätstörningar skapade en 

identitet genom sin sjukdom. Personer kände sig starka, beslutsamma och stolta varje gång 

någon annan åt men inte de själva. De kände en känsla av kontroll och kände att de klarade av 

allt. I studien av Sylvain och Talbot (2002) beskrevs att det är viktigt att patienter får mycket 

information om sin sjukdom för att kunna ta kontroll över sina liv igen och göra bra val. 

Personer känner kontroll när sjukdomen inte styr deras liv. Det kan liknas med resultatet i vår 

studie där personer känner kontroll när det har makt över sin sjukdom och får utöva den. Vi 

tänker att det är viktigt för patienter att få information om sin sjukdom för att de ska få 

möjlighet att kunna hantera sin situation, få ökad känsla av kontroll över sitt liv och 

sjukdomen.  

I denna litteraturstudies resultat framkom det att ätstörningen var ett verktyg för att styra ett 

komplicerat liv vilket ledde till att ätstörningen dominerade över dem. De kände inte att de 

hade kontroll över sig själv eller något annat i sitt liv. Zarotti et al. (2019) som studerade 

hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av mat och nutrition för personer med 

funktionsnedsättning beskrev att det är viktigt att låta personer bestämma över sin nutrition 

för att de ska kunna känna kontroll. De menade vidare att genom att stödja och stärka 
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personer med ätstörning ger sjukvårdspersonal och familjerna en känsla av att de fortfarande 

äger och har kontroll över något i sitt liv, vilket kan öka deras engagemang att fortsätta kämpa 

mot sjukdomen. Vi tycker att det är viktigt att låta personer känna kontroll över sin situation 

för att lära sig att acceptera sin nya situation och leva med sin sjukdom. 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med en ätstörning hade ett 

självskadebeteende som förvärrades vid missförstånd, stressade situationer, vid viktuppgång, 

efter ett okontrollerat ätbeteende och för att kontrollera känslor. Hetrick et al. (2020) som 

studerat unga personer med självskadebeteende beskrev att faktorer som kan trigga personer 

att självskada sig är till exempel känslor av att vara värdelös, känslor av skam, stress och 

ilska. Cybermobbning var också en faktor som utlöste självskadebeteende tillsammans med 

att jämföra sig med andra och bara kunna se det dem är bra på och känna sig själv isolerad 

och värdelös. I vår studies resultat framkom att personer med ätstörning använde ett 

självskadande beteende för att fly från problem oavsett om de var glada eller ledsna. Vi tänker 

att sjuksköterskan kan avleda personer med ätstörningar från att självskada genom att vara 

uppmärksamma på om deras beteenden förändras och försöka inge hopp till personer som vill 

självskada genom att prata om saker som ”kommer” att ske istället för ”om” något kommer 

hända (Cutcliffe och Koehn, 2007). Det är till fördel om personen med ätstörningar känner en 

trygghet till sjuksköterskan för att kunna visa tecken när hen är på väg att självskada så 

sjuksköterskan kan avleda situationen.  

I denna litteraturstudie framkom det att personer ville lämna ätstörningen bakom sig, ville få 

en ökad frihet och slippa vara beroende av sjukdomen. De kände trötthet över att leva med en 

ständig kontroll som gjorde de besatta. Hauken, Grue och Dyregrov (2019) beskrev att 

personer som överlevt cancer uppskattade små saker i livet mer än vad de gjort innan 

sjukdomen. Personerna beskrev sig inte känna sig lika irriterade över saker i livet som det 

gjort innan och att de fått en ny positiv syn på sitt liv. I resultatet i vår studie framkom det att 

personer ville känna sig mer självständiga, ta igen förlorad tid och engagera sig i sociala 

aktiviteter vilket kan liknas med Hauken, Grue och Dyregrov (2019) studie där personer som  

överlevt cancer beskrev sig uppleva en personlig tillväxt och uppskattade sina relationer till 

andra mer efter tillfrisknandet från sjukdomen än vad de gjort innan de fick cancern. Vi anser 

att oavsett om en individ drabbas av en psykisk sjukdom eller en somatisk sjukdom upplever 

de liknande känslor när de är på väg att bli friska. Vi tycker att alla individer har rätt att få 

hjälp efter sjukdomen för att komma tillbaka till ett värdigt liv. I denna litteraturstudie 

framkom det i resultatet att personerna var rädda för sin framtid och tanken på att återhämta 
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sig från sjukdomen eftersom de var rädd att förlora sitt anorektiska jag. Frederic och Kaplan 

(2008) menar att det var viktigt för patienter med ätstörning att känna att de ville tillfriskna 

för sin egen skull och inte för någon annans skull. En del förlorade sin kontroll och fick ett 

återfall och detta för att de inte var beredda att påbörja en behandling. 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom de att personer med ätstörning kände sig mindre 

dåliga när dem spydde upp maten och att livet bara handlade om att hetsäta och spy. De 

dokumenterade allt de åt för att sedan räkna ut hur mycket de var tvungna att förbränna. 

Enligt Blackburn, Johnston, Blampied, Popp & Kallen (2006) måste individer som har ett 

destruktivt ätande bli medvetna om sin situation för att kunna bli fri från sitt beteende. Vi 

anser att personer som har ett matmissbruk behöver hjälp med att få insikt om sig själva för 

att kunna påbörja vägen mot tillfrisknandet. Även närstående kan behöva stöd för att kunna 

stödja den sjuka familjemedlemmen och Gísladóttir och Svavarsdóttir (2011) visade att 

utbildning och stöd för närstående är en användbar intervention för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Genom utbildning om vad som orsakat ätstörningen, symptom, 

behandling, prognos och rollen att vara närstående, får dem resurser att hantera situationen 

och har möjlighet att hjälpa familjemedlemmen som drabbats av ätstörningen. Vi menar att 

inte heller syskon får glömmas bort i en utbildningsinsats riktad till närstående. Fjermestad, 

Espeland, Rö, Halvorsen och Halvorsen (2019) visade att syskonen till personer med 

ätstörning upplevde att familjemedlemmen blev en förändrad person som det inte kände igen. 

De märkte att personen åt mindre eller betedde sig konstigt vid måltider, blev smalare och de 

upplevde humörförändringar. Syskonen upplevde att de fick för lite information om 

sjukdomen, och beskrev det som svårt att skilja på om det var sjukdomen som “talade” eller 

om det var det sjuka syskonets verkliga åsikt. Relaterat till vår studies resultat där det också 

framkom att personer med ätstörning hade svårt att reglera humör och känslorna tänker vi att 

bilder eller symboler kan vara till hjälp för att kommunicera med den sjuka personen som har 

svårt att uttrycka känslor och reglera humöret. Genom att varje bild eller symbol symboliserar 

en slags känsla blir det enklare för sjukvårdspersonal och familjemedlemmar att förhålla sig 

till personen.  

 

Metoddiskussion 

Studien är utförd enligt en kvalitativ metod och trovärdigheten bedöms utifrån de fyra 

begreppen; pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & 

Wheeler, 2013, s. 302). Enligt Holloway och Wheeler (2013, s.302) handlar pålitligheten om 
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att forskningsprocessen ska vara så tydligt beskriven så att någon annan ska kunna utföra 

samma studie. I denna litteraturstudie har författarna försökt sträva efter att beskriva urvalet 

och tillvägagångssättet så noggrant som möjligt i alla forskningssteg. Urvalsprocessen och 

datainsamlingen har redovisats i både tabell och brödtext. Enligt Willman (2002, s. 70–71) är 

det en fördel att kunna söka i flera olika databaser för att pålitligheten ska stärkas. Författarna 

har enbart sökt i två databaser vilket kan vara en nackdel eftersom författarna inte tagit del av 

alla referenser. Enligt Willman (2002, s. 79) är det viktigt att utgå ifrån ett systematiskt 

tillvägagångssätt, trovärdigheten ökar och tolkningen och sammanställningen av bevisen blir 

konsekvent och opartiskt. Författarna i denna studie har genomfört ett systematiskt 

tillvägagångssätt vid litteratursökningen och använt samma eller så liknande sökord som 

möjligt i båda databaserna. Variationen och fritextsökningarna kan dock utgöra en svaghet då 

dessa inte genomförts på samma sätt vid sökning i båda databaserna.  

 

Enligt Holloway och Wheeler (2013, s. 303) innebär tillförlitlighet att personerna som deltagit 

i studien ska kunna känna igen sig själva i resultatet, författaren får inte tolka det deltagarna 

berättar utan ska skriva det deltagarna faktiskt uttrycker. Deltagarna ska förstå mening med 

varför de är med i studien och att det dem har att säga är viktigt. Metodartikel som användes i 

denna studie var Bengtsson (2016) som beskriver en kvalitativ manifest innehållsanalys 

eftersom syftet med litteraturstudien var att beskriva människors upplevelser. En passande 

analysmetod stärker tillförlitligheten i studier. Författarna har i analysprocessen läst artiklarna 

noggrant för att förstå innehållet. Sedan extraherades meningsenheter som svarade mot syftet 

i studien. Författarna har hela tiden gått tillbaka till originaltexten för att inte göra 

feltolkningar och för att säkerställa att extraherad data svarar mot studiens syfte, författarna 

har diskuterat meningsenheternas innebörd och kategorier tillsammans. Eftersom författarna 

bara har liten erfarenhet av analysmetoden kan det påverka tillförlitligheten på ett negativt 

sätt. För att stärka trovärdigheten finns det citat från de analyserade studierna som använts i 

resultatet (Bengtsson, 2016). Det kan ha uppstått feltolkningar av meningsenheterna eftersom 

författarnas modersmål är svenska och artiklarna var på engelska. Författarna har försökt att 

undvika feltolkningar genom att hela tiden återgå till originalartiklarna. Författarna har 

beskrivit i både text och tabell hur de har gått tillväga för att hitta artiklar med personers 

upplevelse av att leva med ätstörningar. Resultatet i litteraturstudien beskriver tydligt dessa 

upplevelser.. Holloway och Wheeler (2013, s. 303) beskriver att överförbarheten handlar om 

att överföra studiens resultat till liknande situationer och deltagare, vilket författarna till denna 

studie bedömer går att göra. Enligt Holloway och Wheeler (2013, s.303) stärks 
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bekräftelsebarheten genom att slutsatserna matchar syftet och att författarna inte har gjort 

egna tolkningar. För att bekräftelsebarheten ska stärkas ytterligare är det viktigt att 

referenserna och analysprocessen är tydligt beskrivna (Mårtensson & Fridlund, 2017, s. 432). 

 

Slutsats  

Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med en ätstörning. I resultatet 

framkom det att leva med en ätstörning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande för 

personen. Det påverkar däremot inte bara personen utan även anhöriga. Som sjuksköterska är 

det viktigt att uppmärksamma behov hos både personen och anhöriga. Behov hos personer 

med ätstörningar som identifierats är bland annat att få information om sin sjukdom, få hjälp 

att uttrycka sina känslor genom till exempel bilder, att sjuksköterskan kan inge hopp, att 

närstående får utbildning och att de som har ätstörning får känna kontroll. Sjuksköterskan bör 

skapa en relation för att personen sedan ska känna tillit och trygghet, för att våga gå emot 

sjukdomen. Det är viktigt att sjuksköterskan kan motivera personen till att bli frisk genom att 

främja hälsosamma beslut. Resultatet i denna litteraturstudie kan användas för att öka 

förståelsen för personer som lever med en ätstörning vilket kan bidra till en förbättrad 

omvårdnad för dessa personer och familjer. Vi tänker att var än sjuksköterskan arbetar 

kommer denne att möta personer med ätstörning varför det är viktigt att ha förståelse för hur 

personer med ätstörningar upplever sin sjukdom. Vi anser att vidare forskning behövs inom 

området för att öka förståelsen för personer med ätstörning och hur sjuksköterskan kan 

bemöta dessa personer på bästa sätt. 
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