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Sammanfattning 

Befintlig forskningslitteratur inom humanvetenskapen ger en otillräcklig bild av 

kvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen. Det är av betydelse att 

sjuksköterskan ska kunna förstå hur en kvinna med Anorexia Nervosa uppfattar sin 

subjektiva kropp inom perspektivet: humanvetenskap, vårdvetenskap, caring och 

nursing för en säker och god vård. Syftet med studien var att belysa kvinnors 

uppfattning om den subjektiva kroppen i samband med AN. Studien genomfördes 

som en litteraturstudie där 11 vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet. 

I resultatet framkom fyra teman: Subjektiv kropp som karikatyr, vämjelig, främmande 

och subjektiv och objektiv värld. Karikatyr var den vanligaste uppfattningen bland 

kvinnorna som gestaltades i samband med sociala interaktioner, vilket påverkade det 

dagliga livet negativt. En innovativ tankemodell illustrerades vars innebörd kan 

tillföras i vårdprocessen efter ytterligare forskning, med nya vårdande begrepp utifrån 

vårt resultat. Det behövs ytterligare forskning inom alla professioner samt en stor 

insikt och erfarenhet för att få en ökad förståelse av kvinnans uppfattning om den 

subjektiva kroppen.  

 



 

Title Mirror, mirror on the wall- Women's perception of the 

subjective body associated with Anorexia Nervosa 

Author Elin Hallström & Louise Hautamäki 

Department School of Health and Welfare 

Supervisor Elsie Johansson University Lecturer, M.o.Ph 

Examiner Stefanie Obermüller University Lecture, Human 

Biomedicine 

Period Autumn 2015 

Pages 24 

Key words  Anorexia Nervosa, body, body image, Subjective body 

 

Abstract 

Current research literature within human science does not provide a sufficient picture 

of the female perception of the subjective body. It is important that the nurse should 

be able to understand how a woman with Anorexia Nervosa perceives their subjective 

body within the perspective of: human science, health care science, caring and 

nursing for a safe and good care. The purpose of the study was to shed light on 

women's perception of the subjective body associated with AN. The study was 

conducted as a literature study in which 11 scientific articles formed the basis for the 

results. The results revealed four themes: Subjective body caricature, disgusting, 

strange and subjective and objective world. Caricature was the most common 

perception among women and which was frequently associated with social 

interactions, which affected daily life negatively. An innovative model of thought was 

illustrated, the meaning of which can be supplied in the care process, by further 

research with new care concepts based on our results. Further research is needed in all 

professions and a great insight and experience to gain a greater understanding of the 

woman's perception of the subjective body.
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Inledning 

I folkhälsorapporten (2007) som kartlagt Sveriges hälsoläge under 2000- talet framgår 

övervikt och fetma som ett utbrett samhällsproblem. Men för kvinnorna i åldrarna 16-

24 år framkom att fetma inte var ett problem i lika stor utsträckning som undervikt. 

Det är inte enbart fetma som kan leda till ohälsa, även undervikt är en bakomliggande 

orsak som kan leda till en förtidig död (Socialstyrelsen, 2008). 

Anorexia nervosa (AN) är en kroppsligt synlig sjukdom som är relaterad till 

människans intag av mat och har en global epidemiologi. AN beskrivs som att den 

angriper både den mänskliga kroppen och själen (Bulik, Reba, Siega-RizI & 

Reichborn-Kjennerud, 2005). Enligt Socialstyrelsen (2015) uppskattas cirka 75000- 

100 000 kvinnor i Sverige vara drabbade av en ätstörning. Inom den psykiatriska 

diagnosgruppen är AN den mest kritiska diagnosen av ätstörningar (SBU, 2011). I en 

studieöversikt av Engström (2002) över de senaste 30 åren visas AN:s utbredning 

gällande kvinnor i åldrarna 12-25 år. Översikten belyste att 10-30 nya människor 

insjuknar i AN per 100 000 kvinnor varje år (Clinton & Norring, 2002;SPK, 2005). 

Sjukdomen börjar ofta tidigt i tonåren, den vanligaste åldern att insjukna är mellan 

15-19 år Bulik et al.(2005). Tio procent av de drabbade är pojkar, men sjukdomen är 

mest förekommande hos yngre kvinnor (Andersen, 1995 i Clinton & Norring, 2002). 

Hereditet och yttre fysisk påverkan såsom bantning är betydande orsaker på kroppen 

för uppkomst av AN. Det genetiska arvet visar att det är en större risk att insjukna i 

sjukdomen om någon i familjen lider av AN (Clinton, Engström & Norring, 2002).  

Det främsta problemet för kvinnor med AN är att verklighetsuppfattningen förändras, 

kvinnorna tappar uppfattningen om verkligheten och ser inte hur kroppen framträder 

(Espeset, Gulliksen, Nordbø, Skårderud & Holte, 2012 a). Espeset et al. (2012 a) 

beskriver att kvinnorna kan stå timtals framför spegeln. De upplever sig tjocka trots 

att bilden i verkligheten visar att kvinnorna är underviktiga samt genom endast tanken 

på mat upplevde kvinnorna att de kände sig tjocka. Inom humanvetenskapligt 

tänkande beskrivs seendet av människan som betydelsefullt (Bergbom, 2012). Katie 

Erikssons beskriver i sin omvårdnadsfilosofiska teori ett holistiskt synsätt på 

människan med ett beaktande i vårdandet av den mänskliga kroppen, själen och anden 

(Alligood & Marriner-Tomey, 2009). Lindwall (2004) ger även uttryck i sina texter 

för att människan består av en helhet av kropp, själ och ande, vilket kan medföra att 

hälsan kan bevaras. Lindwall (2005) beskriver kroppen i en vårdvetenskaplig tolkning 

som en kapsel eller ett skydd runt den mänskliga själen och anden. Kroppen är länken 

till livet (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003), kroppen 

förmedlar tillgång till livet för människan. Kroppen är kärnan till livet där allt runtom 

kretsar, sker en förändring i kroppen betyder det även att en förändring i livet sker. 

Förändringen kan uppstå när kroppen drabbas av en sjukdom eller djupa känslor 

såsom ångest eller rädsla (Dahlberg et al., 2003). När kroppen utsätts för sjukdom 

Ginley (1993) i Lindwall (2004) så infinner sig en känsla av att inte kunna kontrollera 

livssituationen, utan viljan kan kroppen inte styra sina yttre funktioner, det sker när en 

sjukdom finns i kroppen. Både själen och kroppen ligger i vårdarens händer när 

patienten lämnar ifrån sig sin kropp, patienten blir en lidande människa.  
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Bakgrund 

Kropp - Subjektiv kropp 

Enligt Hellqvist (1980) härstammar ordet kropp från ordet kropper som i sin tur är 

släkt med orden bål och kropp. Ur ett etymologiskt perspektiv härstammar ordet 

kropp till kroppshydda och förknippas med kropp och själ. Stenholm (u.å) beskriver 

kropp som: ”kropp, människans yttre, fysiska varelse i motsats till hennes inre, 

andliga”. Lindwall (2004)  anser att kroppen som tillhör oss är en förmedlare av 

rädslor, språk och oro. I olika sammanhang kan kroppen framstå som en enhet som är 

i en kamp för att nå värdighet. Utsätter vi kroppen för yttre eller inre påfrestningar i 

vardagen svarar den tillbaka genom kroppsliga uttryck såsom att skälva, huttra och 

darra. ”Subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter.” (Einarsson, 

u.å). Helhetsperspektivet är en summering av begreppet subjektiv kropp (Dahlberg et 

al., 2003). Andliga, existentiella, psykiska och fysiska ting tillhör den subjektiva 

kroppen och till den kroppen tillhör hågkomst, erfarenheter och visdom (Dahlberg et 

al., 2003). Den subjektiva kroppens innebörd är att människan befinner sig i sin egen 

kropp istället för att enbart ha en kropp. Kroppen är ett subjekt och ger ett levande 

förhållande till tid och rum. Kroppen innefattar vår intelligens, våra känslor och vår 

själ (Wiklund Gustin, 2003).  

 

Anorexia Nervosa - Symtom 

Ätstörningar är ett samlat namn för Anorexia nervosa, bulimia nervosa och UNS 

(atypiska ätstörningar och hetsätningsstörningar) (Sandeberg & Bengtsson 2014). 

Ätstörningar blev mer vanligt i Sverige på 1950 talet efter andra världskriget. Av de 

som insjuknar är nittio procent unga kvinnor i åldern 15-19 år (Bulik et al., 2005) och 

under de senaste 30 åren har insjuknandet varit oföränderligt nationellt Sandeberg & 

Bengtsson, 2014). Det som kan utlösa AN kan vara när stora omständigheter sker i 

livet så som förlust av en närstående, skilsmässa eller andra känslomässiga händelser 

(Sandeberg & Bengtsson, 2014) Anorexia Nervosa kan översättas med nervös 

aptitlöshet, men personen saknar egentligen inte alltid aptit, utan det är skräcken för 

att äta som tar över.(Glant, 2013) Ett annat ord som används för att beskriva vad AN 

innebär är ordet självsvält (Glant, 2013; Hällström, 2009). AN har många negativa 

sidor, personer som lider av sjukdomen har ofta problem att hålla en frisk och normal 

kroppsvikt, ofta hamnar kroppsvikten under 85 procent av idealvikten. När en person 

lider av AN finns en skräck för att öka i vikt eller att bli för tjock (Hällström, 2009; 

Glant, 2013) detta är någonting som inte försvinner inte ens när målvikten är nådd 

(Glant, 2013). Med andra ord så har personer som lider av AN en störd 

kroppsuppfattning, i själva verket är personerna medvetna om sin underviktiga kropp 

(Hällström, 2009; Glant, 2013) men den störda kroppsuppfattningen blir en 

känslomässig händelse av att uppleva sig som tjock (Glant, 2013). Denna känsla är 

förknippad med ångest och det är en känsla som alltid finns nära till hands. Den 

infinner sig innan, under och/eller efter måltid. För att hantera ångesten som råder vid 
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varje måltid så används fysisk träning som en skyddsbarriär och ofta är mängden 

träning överdriven. Kontrollen över ätandet och vikten gör att personen känner sig 

tillfreds med sig själv (Sandeberg & Bengtsson, 2014). 

 

Anorektisk kropp – Tecken  

Personer med AN har många avvikelser vid kroppsundersökning, det som är 

karakteristiskt för en anorektisk kropp är att kinderna blir insjuknande, armar och ben 

är mycket avmagrade (Hägglöf, 2002; Hällström, 2009). Bröstkorgen uppfattas som 

plan och magen är infallen, mag- och tarm problem förekommer ofta i samband med 

svält, tömningen av magsäcken är nedsatt, även samma problem finns i tunntarmen. 

Den anorektiska kroppen framhäver tydligt benkotor, speciellt vid höft och knän. Det 

subkutana fettet saknas och kroppstemperaturen är låg, hudfärgen visar tecken på 

uttorkning och huden kan även skifta mot gult. Puls och blodtryck är ofta lägre än 

normalt, även hårväxten på armar, ben och nacke tätnar, det är kroppens sätt att 

försöka behålla värmen medan håret på huvudet tenderar till att tappa lyster, håravfall 

kan även förekomma. Personer med AN har ofta inte lika mycket ork och kraft, vilket 

beror på att muskulaturen långsamt tynar bort och att skelettet blir skört. Problem med 

njurfunktionen förekommer vilket bland annat kan vara orsakat av ett överdrivet intag 

av vatten (Hägglöf, 2002). Tandhälsan är ofta dålig hos människor med AN, speciellt 

för de personer som tenderar att kräkas efter matintag, vilket leder till skador på 

emaljen och inflammation i tandköttsområdet(Hägglöf, 2002;Hällström, 2009). Hos 

vissa ökar risken för karies vilket beror på att saliven har förändrats, på grund av 

svält(Hägglöf, 2002). Den anorektiska kroppen döljs gärna med stora och många lager 

kläder (Hägglöf, 2002; Hällström, 2009).  

 

Upplevelser av kroppen - Kroppsuppfattning 

”Kroppsuppfattning, kroppsbild är den uppfattning som infinner sig angående sitt 

utseende och sin kropp” (Ottosson, u.å). Bacher-Melman, Zohar, och Ebstein (2006) 

samt Federici och Kaplan (2008) i Mountford, Brown, Bamford, Saeidi, Morgan och 

Lacey (2015) beskriver att en störning i kroppsuppfattningen kan vara ett missnöje 

över vikten eller formen. Störd kroppsuppfattning är ofta en dominerande faktor för 

personer med AN.  Enligt Lundvik Gyllensten (2005) finns det definitioner av vad 

kroppsuppfattning innebär. Begreppet kroppsuppfattning syftar till hur en person 

upplever sin kropp. I begreppet kroppsuppfattning ingår perceptuella aspekter, vilka 

avser upplevelser av kroppens storlek och form. Även subjektiva aspekter, vilka avser 

intellektuella funktioner och tolkning av kroppen och dess yttre uppfattning, samt den 

affektiva upplevelsen, det vill säga välbehag med sin kropp. Sammanfattningsvis kan 

sägas att kroppsuppfattning är den inre bilden av kroppen vi har och hur den ser ut för 

oss. (Lundvik Gyllensten, 2005) 
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Anorexia Nervosa - Kvinnans kroppsuppfattning 

Nichols (2007) i Rose, Davids, Frampton och Lask (2011) skriver att när en person 

lider av AN så känner de krav på att banta och detta blir tillslut en överdrift som sätter 

hälsan på spel. Det är den förvrängda kroppsuppfattningen som gör att kvinnorna 

känner sig tjocka och vill sträva mot att bli smala. De upplever att utseendet kan 

påverka deras värde som person. Espeset et al.(2012 a) beskriver att kvinnor upplever 

sig som feta och att olika situationer eller faktorer kan utlösa förändring i deras 

kroppsuppfattning. Kroppsuppfattningen kan ändras flera gånger under dagen 

beroende av matintag och kan också vara kopplat till plågsamma tankar och känslor 

som framkommer i samband med mat eller när de har tankar på mat, vilket även kan 

medföra att kvinnorna känner osäkerhet över sin kropp. Espeset et al.(2012 a) anser 

att fokus på kroppsuppfattningen tog över vardagen, kvinnorna var säkra på att till 

och med intag av små mängder mat skulle bidra till viktuppgång. 

Kroppsuppfattningen utlöste osäkerhet om utseendet, de var också extremt känsliga 

över vad andra skulle tycka om deras kropp. 

 

Perspektivet i ett humanvetenskapligt gott evident vårdande är att förstå den enskilda 

människan. Genom att se, inse och skapa vetande i ord och texter om fenomen som 

framträder i olika vårdande situationer från den lidande människan (Eriksson, 2012).  

Subjektiv kropp återfinns inte i vårdprocessen som omvårdnadsprocess eller tydligt 

evidensbaserat begrepp inom vårdvetenskap, caring och nursing (Wiklund & 

Bergbom, 2012). (Alligood & Marriner-Tomey, 2009; Eriksson, 2014; Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013; Björkdahl, 1999; Carpenito-Moyet, 2013; 

Herdman, 2013; Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 2013; Johnson, Bulechek, 

Dochterman, Maas, & Moorhead, 2012; Bulechek, Butcher, Dochterman, & Wagner, 

2013)   

 

 

Problemformulering  

I olika kunskapsöversikter inom vetenskapen folkhälsa globalt och nationellt, visas 

övervikt och fetma frekvent som ett stort mänskligt samhällsproblem i morden tid. Ett 

motsatsförhållande till kunskapen fetma/övervikt är att kvinnors uppfattning om den 

subjektiva kroppen i samband med diagnosen AN framhävs i mindre utsträckning, i 

folkhälsa men även i olika vetenskapliga artiklar nationellt och internationellt i nutid. 

Självsvält och förtidig död är en konsekvens av den psykiatriska sjukdomen AN 

vilket gör det angeläget att belysa ytterligare genom denna litteraturstudie. För att 

sjuksköterskan ska kunna arbeta evidensbaserat inom nursing utifrån teorier inom 

vårdvetenskap är det av betydelse att lyssna till kvinnors berättelse om uppfattning 

om den subjektiva kroppen vid AN för en god och säker vård. Inom hälso- och 

sjukvården kan kunskapen bidra till ett minskat lidandet för kvinnor med AN. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors uppfattning om den subjektiva 

kroppen i samband med Anorexia Nervosa. 

 

Metod 

En litteraturstudie genomfördes enligt Friberg (2012) samt Forsberg och Wengström 

(2013) för att på ett systematiskt sätt utforska ämnet. Genom granskning av litteratur 

och vetenskapliga artiklar inom det valda området tillägnas djupare förståelse. 

 

Datainsamling 

Först gjordes en inledande osystematisk litteratursökning av vetenskapliga artiklar för 

att få en översikt över det valda området i relation till problemställning och syfte för 

att avgränsa forskningsproblem (Friberg, 2012). Efteråt gjordes den egentliga 

sökningen Friberg, (2012) som en systematisk litteratursökning med mer preciserade 

sökord. Sökorden formulerades utifrån syftet som grundades på 

problemformuleringen (Forsberg & Wengström, 2013). Databaser som valdes ut var 

PsycInfo, Cinahl och Pubmed (Forsberg & Wengström, 2013). Vetenskapliga artiklar 

söktes även genom manuell sökning (Willman, Stoltz & Beahtsevani, 2011; Forsberg 

& Wengström, 2013; Friberg, 2012) från referenser via andra artiklar och en 

vetenskaplig artikel valdes ut. De sökord som valdes i relation till alla databaserna, 

utgick från syfte och problemformulering, vilka var: Anorexia Nervosa, Anorexia, 

subjektiv kropp, kroppsuppfattning, kroppskännedom, självuppfattning, ätstörningar, 

känslor, kropp och kvalitativ. Orden översattes och gav Anorexia Nervosa, Anorexia, 

subjective body (subjektiv kropp), body image (kroppsuppfattning), body awareness 

(kroppskännedom), self-perception (självuppfattning), Eating disorders 

(ätstörningar), emotions (känslor), body (kropp), och qualitative (kvalitativ). 

I samtliga sökningar i alla tre databaserna användes en del av sökorden både som 

ämnesord eller fritext (Willman et al, 2011; Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 

2012). Sökorden formulerades och användes olika i databaserna, vilket presenteras i 

tabell 6. Boolesk söklogik användes med orden AND och OR (Friberg, 2012;Willman 

et al, 2011; Forsberg & Wengström, 2013) detta användes för att förtydliga 

sambanden mellan sökorden. Tekniken trunkering användes (Friberg, 2012; Forsberg 

& Wengström, 2013) i databaserna PsycInfo och Cinahl och utseendet av 

trunkeringen blev en asteriks (*), trunkering gjordes för att inkludera olika 

böjningsformer av ordet(Friberg, 2012). Kombinationerna av sökorden som gav 

vetenskapliga artiklar av relevans i de olika databaserna redovisas i tabell 7. Artiklar 

som återkom i sökningarna redovisas inom parantes. 
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För att erhålla hög specificitet och sensitivitet (Willman et al., 2011) på sökningarna 

valdes inklusionskriterier (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2013; Olsson & 

Sörensen, 2011) i olika databaser. Inklusionskriterier i litteraturstudien är: 

engelskspråkiga vetenskapliga artiklar, peer reviewed, journal article och Anorexia 

Nervosa inkluderat. Exklusionskriterier valdes inte då det var svårt att hitta artiklar 

inom ämnet. 

Därefter gjordes ett urval av befintliga inklusionkriterier (Friberg, 2012; Forsberg & 

Wengström, 2013; Olsson et al, 2011) i relation till de olika databaserna. 

Årtalet på artiklarna valdes att inte exkluderas då det fanns begränsningar på 

forskning om ämnet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) och Willman et al. 

(2011) kan resurs erhållas, därmed bokades ett möte för experthjälp av bibliotekarien 

Elisabeth Frigell (personlig kommunikation, 19 oktober 2015), för att strukturera 

sökningarna. Hjälp med datainsamling erhölls såsom adekvata sökord i relation till 

olika databaser, samt relevanta sökvägar. Sökningskombinationer gavs för att utöka 

sökområdet. 

 

Från 437 vetenskapliga artiklar valdes 21 vetenskapliga artiklar ut till urval 1 då titel 

och syfte i abstraktet överensstämde någotsånär med litteraturstudiens syfte då det var 

svårt att hitta vetenskapliga artiklar som direkt belyste syftet. Sedan lästes de 21 

vetenskapliga artiklarna igenom enskilt. Efter genomläsning av 21 artiklar 

diskuterades de gemensamt och tio stycken av 21 stycken exkluderades eftersom de 

inte var relevanta till studiens syfte eftersom det mest var vetenskapliga artiklar som 

inriktade sig på uppfattningen om sjukdomen och även jämförelser mellan Bulimi och 

Anorexia. Resterande 11 artiklar granskades sedan gemensamt enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Även en modell av Lincoln och Guba (1985) i Wallengren och Henricsson (2012) 

användes för att granska de kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklarna. Detta 

gjordes för att ytterligare säkra kvalitén i de vetenskapliga artiklarna och även för att 

de teoretiska artiklarna inte ser likadana ut i utförandet som de kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklarna. För att säkerställa den vetenskapliga kvalitén i 

artiklarna användes begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet. Även begreppen validitet och reliabilitet användes, se tabell 8. 

Till urval 2 valdes 11 vetenskapliga artiklar av 21 stycken artiklar, två av de 

vetenskapliga artiklarna fick grad II enligt kvalitetsgranskningen trots detta valdes de 

att inkluderas då resultatet svarar mot syftet. Utav de vetenskapliga artiklarna som 

valdes var sju stycken kvalitativa, två stycken var kvantitativa och två stycken var 

teoretiska vetenskapliga artiklar. 

 

Artikelsökning Cinahl 

Cinahl är en söktjänst som innehåller vetenskapligt material inom omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi (Karlsson, 2012). Den första sökningen gjordes den 

19 oktober 2015, då kontrollerades sökorden om de fanns som ämnesord i Cinahl 



 

 7 

heading, (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2013) den deskriptor som var 

tillgänglig var Anorexia Nervosa, vilket söktes som major heading [MH]. Även 

Anorexia, och Body Image fanns som deskriptorer och söktes som major headings. 

Orden som inte fanns som ämnesord i Cinahl heading söktes med fritext var 

subjective body, self perception och body image. Body Image fanns som ämnesord 

och valdes även att sökas som fritext för att komma åt fler artiklar som speglade 

kvinnors kroppsuppfattning. Övriga sökord som användes i databasen kombinerades 

enligt boolesk söklogik med OR och AND (Friberg, 2012; Willman et al., 2011; 

Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden subjective body och body image 

trunkerades med asterisk * (Friberg, 2012 & Forsberg & Wengström, 2013) för att 

inkludera olika böjningsformer av ordet. Inklusionerna som valdes var att de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara på engelska och att de skulle vara peer-reviewed. 

Sökningen resulterade i 147 träffar, varav fyra stycken var samma som i tidigare 

sökning i psycInfo. Slutligen behölls två stycken av 143 vetenskapliga artiklar för 

vidare granskning, dessa två vetenskapliga artiklar behölls till resultatet i urval 2. De 

141 vetenskapliga artiklarna som inte valdes till vidare granskning belyste inte syftet 

då de var mer inriktade på andra aspekter kring sjukdomen AN såsom återhämtning, 

anatomi, självförtroende och terapi. 

Sökningarna framkom efter experthjälp i databaserna med bibliotekarien Frigell 

(personlig kommunikation, 19 oktober 2015). Den 26 oktober 2015 utfördes en 

kompletterande sökning vilket blev andra sökningen i Cinahl, där ämnesordet 

Emotions användes som major concept [MM] tillsammans med Anorexia Nervosa, i 

kombination med fritextsökningen body och qualitative. Sökningen resulterade i fem 

vetenskapliga artiklar varav tre stycken vetenskapliga artiklar behölls till resultatet. 

 

Tabell 1 Inklusions och exklusionskriterier 

 

Artikelsökning Pubmed 

Databasen Pubmed har en specialitet i livsvetenskap och består av vetenskapliga 

artiklar. I sökningen den 15 oktober 2015 i Pubmed användes sökorden Anorexia 

nervosa och body Image, orden söktes med mesh-termer (Friberg, 2012; Forsberg et 

al, 2013; Willman et al, 2011; Karlsson, 2012). Boolesk söklogik AND användes 

(Friberg, 2012; Willman et al., 2011; Forsberg & Wengström, 2013). Subjective body 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier 

English Language  - 

Peer reviewed - 

Research article - 
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söktes som fritext. Denna sökning gav 14 stycken träffar, varav fyra stycken var 

samma som i tidigare sökning i psycInfo, sökningen resulterade i tio stycken 

vetenskapliga artiklar. Inga inklusions och exklusionskriterier valdes då PubMed inte 

använder sig av samma avgränsningar som de andra databaserna. Av de 14 

vetenskapliga artiklarna valdes ingen ut till vidare granskning för att de inte stämde 

överens med syftet då de var mer inriktade på kroppsmått vid AN och bulimi samt 

erfarenheter. En av de 14 vetenskapliga artiklarna har använts tidigare i bakgrunden. 

Sökningens resultat framkom efter experthjälp i databaserna med bibliotekarien 

Frigell (personlig kommunikation, 19 oktober 2015)  

En kompletterande sökning gjordes även i Pubmed den 29 oktober för att få en 

inriktning på kvinnornas känslor. De mesh-termer som användes i sökningen (Friberg, 

2012; Forsberg et al, 2013 & Willman et al, 2011) var Anorexia Nervosa och 

emotions medans body och qualitative söktes som fritext. Sökningen gav sju träffar av 

vetenskapliga artiklar, varav två var samma som i tidigare sökning i Cinahl och en 

vetenskaplig artikel har använts i bakgrunden. Dessvärre valdes ingen vetenskaplig 

artikel ut av de resterande 5 artiklarna då de inte passade in till syftet för att de 

inriktade sig mer på BMI och även familjemedlemmars uppfattning av AN. 

Tabell 2 Inklusions och exklusionskriterier 

 

Artikelsökning psycINFO 

Psycinfo valdes då vetenskapliga artiklar med inriktning på psykologi och 

beteendevetenskap finns i databasen (Karlsson, 2012) och passar därmed ämnet 

eftersom AN är den allvarligaste diagnosen av ätstörningar inom den psykiatriska 

diagnosgruppen (SBU 2011). Den första sökningen gjordes 19 oktober, sökorden 

body awareness, self-perception, eating disorders, Anorexia Nervosa och body Image 

användes som Thesaurus som är Psycinfos terminologi (Friberg, 2012; Willman et al, 

2011; Forsberg & Wengström, 2013). Subjective body söktes som fritext och 

trunkerades med asterisk * för att inkludera olika böjningsformer av ordet. (Friberg, 

2012; Forsberg & Wengström, 2013) Precis som i föregående databaser användes 

boolesk söklogik AND (Friberg, 2012; Willman et al., 2011; Forsberg & Wengström, 

2013). Sökningen gav 67 stycken träffar varav tre stycken vetenskapliga artiklar 

valdes ut till resultatet, de 65 vetenskapliga artiklarna som inte valdes var inriktade på 

familjemedlemmar, symtom och Bulimi. Inklusionerna var engelskt språk, journal 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier 

- - 

- - 
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article, Anorexia nervosa var inkluderat och de skulle vara peer-reviewed. Detta 

framkom efter experthjälp i databaserna med bibliotekarien Frigell (personlig 

kommunikation, 19 oktober 2015). 

 

En kompletterande sökning gjordes den 19 oktober med Thesaurus och fritext 

(Friberg, 2012;Willman et al, 2011; Forsberg & Wengström, 2013) Anorexia Nervosa 

söktes som Thesaurus och subjecitve body som fritext. Inklusionerna var Engelskt 

språk, journal article och att de vetenskapliga artiklarna skulle vara peer-reviewed. 

Sökningen gav 45 träffar varav tre vetenskapliga artiklar var samma som i den 

tidigare sökningen i psycInfo. För vidare granskning valdes tre vetenskapliga artiklar 

ut och de andra 42 vetenskapliga artiklar exkluderades eftersom syftet inte belystes då 

artiklarna var mer inriktade på andras upplevelser och även inriktade på allmänna 

ätstörningsbeteenden. 

 Ytterligare en sökning utfördes den 20 oktober med Thesaurus och fritext (Friberg, 

2012;Willman et al, 2011; Forsberg & Wengström, 2013). Anorexia Nervosa, body 

awareness och body image användes som Thesaurus och subjective body som fritext 

för att se om det eventuellt kunde bli fler träffar som var mer riktade mot syftet. 

Sökningen gav 150 träffar varav fem vetenskapliga artiklar var samma som i tidigare 

sökningar i psycInfo. Dessvärre valdes inte någon vetenskaplig artikel ut av dessa 145 

stycken då artiklarna inte belyste vårt syfte tillräckligt mycket då de vetenskapliga 

artiklarna var mer inriktade på allmänna ätstörningsbeteenden, andras upplevelser och 

jämförelser mellan AN och bulimi. Sökningen blev för bred. 

För att inte missa någon vetenskaplig artikel gjordes en sökning 29 oktober med 

Thesaurus och fritext (Friberg, 2012; Willman et al, 2011; Forsberg & Wengström, 

2013). Sökordet Emotions användes i kombination med Anorexia Nervosa som 

Thesaurus. Fritextsökningen som gjordes var med sökorden body och qualitative för 

att få en inriktning på kvinnornas känslor. Inklusionerna var att de vetenskapliga 

artiklarna skulle vara peer-reviewed, engelskt språk och journal article. Sökningen 

gav en träff, vilken var samma som i tidigare sökning i Cinahl och som tidigare valdes 

som en resultat artikel.  

Tabell 3 Inklusions och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier 

English Language  - 

Peer reviewed - 

Journal Article - 

Anorexia Nervosa - 
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Manuell sökning 

En kompletterande sökning genomfördes som manuell sökning 29 oktober (Willman 

et al., 2011; Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012) genom Espeset, E. S., 

Gulliksen, K. S., Nordbo, R. S., Skårderud, F., & Holte, A (2012 b) referenslista, på 

grund av att det var svårigheter med att hitta tillräckligt många vetenskapliga artiklar i 

en systematisk litteratursökning. Manuellsökning kan enligt Friberg (2012) vara ett 

alternativ till att hitta vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel valdes och 

granskades enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall, och även en modell 

av Lincoln & Guba (1985) i Wallengren och Henricsson (2012). 

Databearbetning 

En systematisk bearbetning av de vetenskapliga artiklarna gjordes enskilt enligt 

Forsberg och Wengström (2013) och innebär att en analys av de vetenskapliga 

artiklarnas innehåll genomförs. En övergripande analys av subjektiv kropp samt 

känslorna som uppstår hos kvinnorna gjordes i de vetenskapliga artiklarna som lästes 

igenom. Databearbetningen påbörjades genom att de vetenskapliga artiklarna lästes 

igenom enskilt för att sedan tillsammans diskutera dem vilket rekommenderas av 

Friberg (2012). Hermeneutisk metod användes som inspiration till frågor och 

användes som ett stöd i databearbetningen för att analysera fram till kvinnans 

uppfattning om den subjektiva kroppen, för att etablera en mening i det som 

människor gör (Forsberg & Wengström, 2013). Syftet med den hermeneutiska 

metoden är att få en helhet i sammanhanget och därmed försöka klargöra genom att 

gå in på djupet av människans uppfattning och se och förstå utifrån informanternas 

perspektiv (Olsson & Sörensen, 2011). Hörnstenarna i begreppet Hermeneutik är att 

tolka, förstå, att få en betydelse och en mening (Friberg et al., 2012). Hermeneutiska 

metoden har som uppgift att skapa en förståelse och samband för en människas 

handlande.  De frågor som kan användas som ett stöd för att analysera de 

vetenskapliga artiklarnas innehåll var frågor utifrån: vad, var, hur, varför (Forsberg & 

Wengström, 2013) och vilka (Danielsson, 2012).  Genom dessa frågor ges en djupare 

förståelse i forskningsarbetet (Olsson et al., 2011) 

 Vad är kvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen?  

 Hur gestaltas kvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen? 

 När visar sig kvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen? 

 Varför uppkommer kvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen?  

 Vilka känslor uppkommer om den subjektiva kroppen?  

 

Tabell 4 Frågor riktade till de vetenskapliga artiklarna 

 

Fråga Vad är 

Kvinnors 

uppfattning 

om den 

subjektiva 

kroppen? 

Hur gestaltas 

kvinnors 

uppfattning om 

den subjektiva 

kroppen? 

När visar sig kvinnors 

uppfattning om den 

subjektiva kroppen? 

Varför 

uppkommer 

kvinnors 

uppfattning om 

den subjektiva  

kroppen?  

Vilka känslor 

uppkommer? 
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Artikel 1 x x x x x 

Artikel 2   x x x 

Artikel 3 x x x x x  

Artikel 4 x x x x  x 

Artikel 5 x x x x x 

Artikel 6 x  x x x 

Artikel 7   x x x 

Artikel 8 x x x x  x 

Artikel 9 x x x x x 

Artikel 10 x x x x x 

Artikel 11 x x x x x 

X= Frågorna besvaras i de vetenskapliga artiklarna. 

Därefter sammanfattades artiklarna tillsammans utifrån resultatets innehåll Friberg 

(2012), och kategorier plockades ut. Detta för att finna ett samband och en röd tråd 

genom artiklarna. Under bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna framkom och 

reducerades kategorierna till: Subjektiv kropp som Karikatyr, Vämjelig, Främmande 

och Subjektiv och objektiv värld. 

Tabell 5 Framkomna teman ur de vetenskapliga artiklarna 

X= Teman som framkom i de olika vetenskapliga artiklarna. 

Forskningsetiska överväganden 

I vårdvetenskaplig forskning är det av vikt att skydda människor som ingår i en 

studie. Inom forskningsetik ska människorna behandlas med värdighet och mötas med 

Teman Subjektivkropp 

som karikatyr 

Subjektiv kropp som 

vämjelig 

Subjektiv kropp som 

främmande 

Subjektiv kropp 

som subjektiv och 

objektiv värld 

Artikel 1 x   x 

Artikel 2     x 

Artikel 3 x   x 

Artikel 4 x x x  

Artikel 5  x    

Artikel 6 x    

Artikel 7 x  x  

Artikel 8 x x   

Artikel 9 x    

Artikel 10 x x x  

Artikel 11 x    
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respekt (Kjellström, 2012). Enligt belmontrapporten (1978) i Kjellström (2012) tas 

olika etiska principer i beaktning för att öka hälsa och även vidhålla laglig rätt. 

Autonomiprincipen är en av dessa principer och som innefattar att människan har rätt 

att bestämma och fatta egna beslut gällande sitt liv. Autonomiprincipen kan tas i 

beaktning genom att ge information som vägleder personens beslutstagande eller att 

respektera personens åsikter och beslut. Tillstånd från en etisk kommitté bör finnas 

med i en litteraturstudie eller att etiska överväganden har genomgåtts noggrant 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

Av de 11 resultatartiklarna var sju stycken vetenskapliga artiklar godkända av en etisk 

kommitté, två utav de vetenskapliga resultatartiklarna är teoretiska vetenskapliga 

artiklar som utgår från andra teoretikers arbete och har inte samma upplägg som 

kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar. De två andra vetenskapliga 

artiklarna som inte är godkända av en etisk kommitté har enligt granskning och 

bedömning valts att tas med på grund av att de vetenskapliga artiklarna är väl 

bearbetade och har bedömts av bra kvalité. Den ena vetenskapliga artikeln skriver 

även om etiska överväganden. 

Resultat 

Subjektiv kropp som en karikatyr 

En uppfattning av att vara fet var en sedvanlig känsla som framkom om kroppen för 

kvinnor med AN (Øverås, Kapstad, Brunborg, Landrø & Lask, 2014; Espeset, 

Gulliksen, Nordbø, Skårderud och Holte, 2012 b; Skårderud 2007 a; Espeset, Nordbø, 

Gulliksen, Skårderud, Geller & Holte, 2011; Skårderud 2007 b; Bowden, 2012; 

Svenaeus, 2013). Ett förekommande beteendemönster är att sammanlikna kroppen 

gentemot andra kvinnors kroppar (Skårderud, 2007 b; Svenaeus, 2013; Espeset et al., 

2011). Kvinnor med anorexia nervosa upplevde sig vara större än andra kvinnor med 

samma diagnos/sjukdom (Espeset et al., 2011) 

Sociala sammanhang blev ett hinder för kvinnorna i det dagliga livet (Duesund & 

Skårderud, 2003), kvinnorna isolerade sig för att undvika människor (Kyriacou, 

Easter & Tchanturia, 2009) då en rädsla infann sig att andra människor skulle anse att 

kvinnorna var feta (Espeset et al., 2012 ). Att integrera med människor i lägen där 

kroppen tydliggjordes var svårt, en känslig situation var framförallt vid gymnastik och 

vid måltider (Duesund et al., 2003). I Svenaeus (2013) framkom att en ung kvinna 

berättade att hon kände sig fet, framförallt såg hon sin kropp som otillräcklig i de 

tighta balettertrikåerna. Kvinnan ville framstå som smal och hon förmodade att 

människorna skulle se henne som tjock och fet. 

Det som förmodades vara bakomliggande orsaker till att kvinnorna uppskattar sin 

kroppsstorlek som större än vad den egentligen är och att de ser sig själva som feta är 

dåligt självförtroende (Svenaeus, 2013 & Espeset et al., 2011) och ångest (Skårderud, 
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2007 a). I samband med att kvinnorna hade en mindre bra dag, kände sig nedstämda 

och ledsna kunde känslorna eskalera och kroppen uppfattades som fet och stor 

(Espeset et al., 2012 b & Skårderud 2007 a). Kvinnorna beskrev sig själva som feta 

med stor bak, stora lår och att spegelbilden var missvisande (Espeset et al., 2011). 

Kroppen sågs som stor och fet, vilket var chockerande för kvinnorna och därför 

undveks speglar och stora fönster för att kroppen inte skulle blottas (Skårderud, 2007 

b). Att undvika speglar var ett sedevanligt beteende vid exponering av kroppen 

(Svenaeus, 2013; Skårderud, 2007 b; Øverås, et al., 2014). Att begrunda sin egen 

kropp i spegeln väckte ångest hos kvinnorna, de försökte undanfly speglar i full 

utsträckning (Øverås et al., 2014). Men uppfattningen om kroppens bild kunde också 

ändra sig beroende på situationen (Espeset et al., 2011). Överskattning av 

kroppsstorlek förekom bland kvinnorna i studierna. Kvinnorna förvissade sig om att 

deras subjektiva uppfattning om kroppen var felfri och i sin ordning, medans den 

objektiva verkligheten visade något helt annat. (Espeset et al., 2011; Gila, Castro, 

Torro & Salamero, 1998; Øverås et al., 2014). Under bedömningstester när kvinnorna 

skulle skatta sin kroppsstorlek visade det sig att kvinnor med AN betraktade sin 

kroppsstorlek betydligt större än kvinnor utan sjukdom (Gila et al., 1998; Øverås et 

al., 2014), kvinnorna med AN hade en särpräglad kognitiv tolkning av kroppen (Gila 

et al., 1998). Kvinnorna med diagnosen AN hade stigande subjektiva kroppsmått vid 

värdering, kroppsdelar som värderades överdrivet stora var speciellt midja, höftparti 

och thorax (Gila et al., 1998). En annan situation där uppfattningar om kroppen 

framkom var i samband med måltider (Duesund et al., 2003; Espeset et al., 2012 b; 

Fox, 2009). Under måltid, men även efter måltid kunde kvinnorna känna sig feta och i 

samband med detta hade kvinnorna en fruktan för att öka i vikt (Espeset et al., 2012 b; 

Skårderud, 2007 a). AN gör att kvinnorna känner sig rena och i samband med intag av 

mat så uppkommer en känsla av att vara oren då kvinnorna menar att de smutsar ner 

sig i samband med måltid.  Kvinnorna kände sig rena och slanka genom att ha en tom 

mage och en fast kropp (Skårderud, 2007 a). Kvinnorna hade en rädsla över att tappa 

kontrollen, kvinnorna var hårt beslutsamma med att inte äta, men när något 

oberäkneligt inträffade ökades intaget av mat avsevärt och kvinnorna förlorade 

kontrollen över situationen. I sin tur leder denna kontrollförlust till att kvinnorna 

känner sig hemska och bedrövliga då de har förlorat kontrollen över både tankar och 

känslor (Skårderud, 2007 b). 

Subjektiv kropp som vämjelig 

En bakomliggande orsak till att kvinnorna kände sig äcklade av sin kropp var avsky. 

Avsky mot kroppen uppkom i sin tur av mer smärtsamma känslor som till exempel 

känslan av sorg eller ilska vilket kvinnorna försökte undantrycka (Fox, 2009). 

Kvinnorna placerade blickfånget på sin kropp och sitt matintag, vilket gjorde att de 

inte relaterade till svårare och mer smärtsamma känslor såsom sorg och ilska (Fox, 

2009; Espeset et al., 2012 b). En uppfattning av kroppen som något äckligt uttrycktes 

genom hat, rädsla och ilska ett flertal gånger bland kvinnorna i studierna (Skårderud, 

2007 a; Svenaeus, 2013; Espeset et al., 2012 b; Fox, 2009). Hatet som kvinnorna 
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kände till sin kropp byggdes upp av en känsla att kroppen var något äckligt, de 

äcklade sig av kroppen (Espeset et al., 2012 b; Svenaeus, 2013) och kroppsdelar 

speciellt benen, baken och ansiktet (Fox, 2009). En intensiv önskan fanns bland 

kvinnorna om att minska i vikt (Fox, 2009). Att se kroppen som äcklig uppkom ofta 

vid intag av mat, kvinnorna kände skuld och illamående för att en hungerkänsla inte 

längre fanns (Espeset et al., 2012 b). Kvinnorna hade en stark motvilja till mat. För att 

göra det lättare för sig själva att undvika mat sågs kroppen som äcklig, som i sin tur 

blev en motivation för undvikandet (Fox, 2009). Känslan av att känna sig äcklad av 

sin kropp kunde också framkallas när kvinnorna inte kände sig tillräckligt slanka 

(Skårderud, 2007 a), när de förde tankarna till sin kropp (Espeset et al., 2012 b) samt 

vid beröring (Espeset et al., 2012 b; Fox, 2009). Kvinnorna ville känna sig slanka, 

lätta och ha en solid kropp. Kvinnorna ville ha en fysisk beröring av sin kropp, att 

röra sina ben och kotor var tillfredställande och gjorde att ångesten blev svagare 

(Skårderud, 2007 a). 

”Lena: I don’t like being touched, and especially not my stomach. Because then I feel 

fat. I think it’s disgusting” Espeset et al., (2012 b s.457). 

”If I grow bigger, it will be unbearable” Skårderud (2007 a s.168). 

Subjektiv kropp som främmande 

Kvinnor med AN menar att deras kropp känns främmande för dem (Svenaeus, 2013; 

Espeset et al., 2012 b). I samband med puberteten när flickorna övergår till att bli 

kvinnor kunde kroppen i hög grad kännas främmande och motbjudande eftersom en 

förändring sker i kroppen när former skapas. Detta är ett tänkbart motiv till att de 

unga kvinnorna frambringar ett anorektiskt beteende (Svenaeus, 2013). Kvinnor med 

AN beskriver en känsla av kroppen som en utomstående främling, att kroppen inte 

tillhör henne utan någon annan. Kvinnorna ger en bild av att det känns som att det är 

någon annans kropp hon befinner sig i (Espeset et al., 2012 b). Den kroppsliga 

förändringen är enligt kvinnorna skrämmande, de beskriver att det är som att någon 

annan kliver in i kroppen och att någon säger åt dig hur du ska göra. Den främmande 

kroppen blev ett hinder och ses som en motståndare för kvinnorna, kvinnorna kan inte 

identifiera sig med förändringen som sker (Svenaeus, 2013). För att befrias från 

känslor som uppstod hos kvinnorna samt för att kontrollera situationen, kunde styrda 

födointag (Espeset et al., 2012 b) och svält (Bowden, 2012) vara olika handlingssätt.  

Enligt Espeset et al.(2012 b) saknar kvinnorna kontroll över sitt liv och har höga krav 

på sig själva som inte kan uppnås. Därmed blir de besvikna gång på gång när de 

misslyckas. Kvinnorna vill ha kontroll över förändringen som upplevdes främmande 

och kroppen måste därmed kontrolleras (Svenaeus, 2013; Espeset et al., 2012 b). När 

kontrollen inte infinner sig över den främmande situationen blir ätstörningen ett 

verktyg för att klara av känslor och hålla tillbaka de smärtsamma känslorna, att 

reglera födointaget kan då vara ett tillvägagångssätt för att dämpa dessa känslor 
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(Espeset et al., 2012). Att inte kunna kontrollera sina egna känslor upplevs som 

kränkande mot de själva och leder ofta till låg självkänsla (Kyriacou et al., 2009) 

Subjektiv kropp som subjektiv och objektiv värld 

Kvinnor med AN lever i två världar då de ser sin subjektiva kropp som fet, medan de 

i grunden är medvetna om att den objektiva verkligheten visar att kvinnorna är 

riskabelt underviktiga (Bowden, 2012; Espeset et al., 2011). Kvinnorna var medvetna 

om att de var smala men deras subjektiva syn tog över och de kunde inte relatera till 

den objektiva verkligheten över hur deras objektiva kropp egentligen såg ut (Bowden, 

2012;  Espeset et al., 2011). 

Med objektiv kroppsuppfattning menas hur kvinnorna bemöter och hanterar det 

verkliga förhållandet på hur de är riskabelt underviktiga enligt objektiva kriterier 

såsom BMI mätningar. Uppfattningen om att se sig som både tjock och smal kunde 

enligt kvinnorna förändras från dag till dag eller timme till timme (Espeset et al., 

2011). Kvinnorna beskrev sig själva som ett objekt som gärna ville döljas, kroppen 

uppfattades genant och de menade att kroppen inte kunde ignoreras för att den 

uppfattades som stor och tog plats (Bowden, 2012). Den subjektiva 

kroppsuppfattningen innefattar kvinnornas styrda tankar och föreställningar om 

kroppen (Espeset et al., 2011). Kvinnorna var övertygande om att kroppen var fet 

(Svenaeus, 2013) och de menade att denna syn på kroppen var den sanna (Espeset et 

al., 2011). I samband med objektifiering så uppkommer förnekelse, detta när 

kvinnorna konfronterades med verklighetsbilden. För att stärka sin tilltro använde sig 

kvinnorna av åtgärder som förnekelse för att övertyga sig själva att kroppsvikten var 

ordinär och att en viktökning inte var nödvändig (Espeset et al., 2011). Förnekelse 

kunde visa sig genom att kvinnorna påpekade att vågen inte stämde eller att deras 

benstomme var tunnare än vanligt. Kvinnorna kunde se sig själva som smala, men i 

perceptionen vinner övertygelsen om att de är tjocka. (Espeset et al., 2011). När den 

objektiva och subjektiva verkligheten inte stämde överens kände sig kvinnorna 

bortkomna och tankar om att de kanske var galna uppkom (Espeset et al., 2011). 

Anledningen till att kvinnorna uppfattade sin kropp genom två världar berodde på att 

de tog avstånd från det faktum att de var underviktiga och ville inte inse sanningen 

(Espeset et al., 2011). Frekvent förekommande var att kvinnorna höll fast vid känslan 

av att vara feta och förnekade det objektiva och verkliga förhållandet. Genom att bli 

överdrivet självmedveten om kroppen blev identiteten besegrad och en separation från 

sig själva kunde inträffa (Espeset et al., 2011; Bowden, 2012). 

”With my eyes I actually saw myself as big, but my intellect told me that it couldn’t 

be true” Espeset et al. (2011 s.184). 

 Med hjälp av aktiviteter som en åtgärd för AN kunde fokus från kroppen flyttas till 

aktivitetens punkt. Via en aktivitet kunde kvinnorna uppleva ett samband mellan 

subjektiv och objektiv verklighet. Kvinnornas livsvärld kunde expandera i 
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sammanhållning med andra. Social gemenskap kunde inbringa trygghet för kvinnorna 

och de beskrev även att andra människors funktionshinder bidrog med en annan 

synvinkel på deras egen sjukdom. Därigenom upplevs ett samband mellan sig själv 

och sin kropp (Duesund et al., 2003).  

Modell  

Efter att resultatet redovisats genomfördes en analys, i analysen framträdde en 

tankemodell som illustreras ut ifrån Duncan (2015) struktur för att skapa en modell. 

Analysen genomfördes utifrån diskussion och egna tankar kring begreppen då vi 

ansåg att begreppen är betydelsefulla för omvårdnaden.   

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Utifrån problemformulering och syfte valdes databaserna Cinahl, Psycinfo och 

PubMed. Databaserna innehåller omvårdnadsforskning av vetenskaplig kvalité, och 

ger därmed hög tillförlitlighet i litteratursökningen. Databaserna täcker en stor del av 

sökområdet samt innehåller evidensbaserad kunskap (Forsberg & Wengström, 2013). 

Detta kan ses som en styrka då flera databaser stärker trovärdigheten i studien 

Figur 1. Tankemodell med nya innovativa begrepp som visar hur en kvinna med AN uppfattar sin 

subjektiva kropp. Tanken med modellen är att den och dess innebörd i framtiden, efter ytterligare forskning 

och vidare evidensbasering, skall kunna användas i vårdprocessen i omvårdnadsprocessen då en vårdplan 

skapas. 

. 
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(Henricsson, 2012). Sökordet subjektiv kropp (subjective body) användes i sökningar 

i alla databaser och användes för att hitta vetenskapliga artiklar som besvarade syfte 

och problemformulering. Begreppet subjective body är ett orört område och är inte väl 

forskat om och saknar tillräckligt med evidens för att användas i 

omvårdnadsprocessen inom hälso- och sjukvården. Orden som enbart användes en 

eller två gånger var body awarness, self-perception, eating disorders och Anorexia. 

Orden användes enbart få gånger eftersom de kom upp som förslag på nyckelord i 

sökningen, sökningen bidrog dock inte med relevanta artiklar då inriktningen på de 

framkomna vetenskapliga artiklarna var andra aspekter kring sjukdomen AN såsom 

återhämtning, anatomi, självförtroende och terapi. Sökorden valdes trotsallt att 

bevaras i sökningen vilket gör att trovärdigheten stärks för att ingen relevant 

vetenskaplig artikel skulle gå förlorad. Sökorden användes som hjälp för att 

ytterligare bredda sökningen och boolesk söklogik OR och AND användes (Friberg, 

2012;Willman et al., 2011; Forsberg & Wengström, 2013). Flertalet vetenskapliga 

artiklar som framkom innehöll uppfattning om sjukdomen AN, alternativt jämförelser 

mellan AN och Bulimi. I åtskilliga sökningar uppkom dubbletter av tidigare valda 

vetenskapliga artiklar, vilket intygar att sökorden som valts har varit relevanta och 

täckt in sökområdet. Eventuellt kunde fler sökkombinationer resulterat i ytterligare 

relevanta träffar. Svårigheter att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till 

litteraturstudien förekom. Vetenskapliga artiklar som söktes fram valdes inte enbart 

efter titel, genomläsning av abstrakt genomfördes oavsett om artikelns titel inte 

speglade syfte och problemformulering. Därmed minskades risken för förbisedda 

vetenskapliga artiklar.  

 

Sökningarna i PubMed gav inga nya vetenskapliga artiklar till resultatet eftersom de 

inte var relevanta till syftet. De vetenskapliga artiklar som passade in på syftet var 

dubbletter av tidigare funna vetenskapliga artiklar, detta styrker sökningens 

trovärdighet.  

 

Sökningarna innefattade inga exklusionskriterier då forskning inom ämnet var 

begränsad. Ett urval av befintliga inklusionskriterier valdes i relation till de olika 

databaserna (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2013; Olsson et al., 2011).  

Bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricsson, 2012) i studien styrks av att 

inklusionskriterier användes. Användningen av inklusions och exklusionskriterier är 

också till för att skaffa en trovärdighet i studien eftersom ett noggrant urval 

genomförs i samtliga sökningar (Forsberg & Wengström 2013). De vetenskapliga 

artiklarna som användes till resultatet var alla skrivna på engelska och engelskt språk 

användes som en inklusionskriterie, vilket kan ses som en styrka då flertalet tidskrifter 

bara publicerar engelskspråkiga artiklar. Däremot valdes studier bort som innehöll 

män med AN, detta gjordes medvetet eftersom syftet var att belysa kvinnors 

uppfattning om den subjektiva kroppen i samband med AN. Männen exkluderades då 

de endast utgör en liten del av de som är drabbade av AN. Exkludering av männen 

valdes inte som ett exklusionskriterium i sökningarna som genomfördes i databaserna, 
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eftersom vissa vetenskapliga artiklar innehöll både män och kvinnors uppfattning av 

kroppen i samband med AN. Genom att medvetet använda det här tillvägagångssättet 

säkrades att ingen vetenskaplig artikel gått förlorad.  

 

Det förekom svårigheter att hitta tillförlitliga vetenskapliga artiklar till studien 

eftersom utbudet var väldigt begränsat, vilket gjorde att sökningsprocessen 

försvårades. Tid spenderades kring att söka i de olika databaserna och för att inte 

tiden skulle gå förlorad, erhölls hjälp av en bibliotekarie (Forsberg & Wengström, 

2013). Hjälp tillämpades vid strukturering av sökningarna och matchning av sökorden 

i olika kombinationer, vilket genomfördes för att utöka sökområdet. 

Tillvägagångssättet bör anses som en styrka i arbetsprocessen och det har bidragit till 

att skrivandet har kunnat fortlöpa. Pålitlighet och bekräftelsebarhet stärks då en 

utomstående människa med utbildning i olika databaser varit delaktig i sökningarna. 

Tillförlitligheten och bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricsson, 2012) i 

litteraturstudien ökar genom att samtliga sökningar i de olika databaserna redovisas, 

det påvisar att svag forskning finns angående kvinnors uppfattning om den subjektiva 

kroppen. 

 

Syftet var att belysa kvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen i samband med 

AN och urvalet av artiklar resulterade i kvalitativa vetenskapliga artiklar, kvantitativa 

vetenskapliga artiklar samt teoretiska vetenskapliga artiklar. I en del av artiklarna 

benämndes inte orden subjektiv kropp. ”Subjektiv är den som utgår från sina egna 

känslor och åsikter.” (Einarsson, u.å) och till den subjektiva kroppen tillhör även 

minnen, erfarenheter och visdom (Dahlberg et al., 2003). Vid genomläsning av de 

vetenskapliga artiklarna så har både innebörd och betydelse av begreppet subjektiv 

kropp använts som utgångspunkt i tolkningen av innehållet när subjektiv kropp inte 

var utskrivet. De vetenskapliga artiklarna lästes igenom enskilt och diskuterades 

sedan gemensamt, det kan ses som en styrka att de vetenskapliga artiklarna lästes 

igenom enskilt först då det är lätt hänt att en annan synvinkel eller aspekt kan ses. De 

vetenskapliga artiklarna granskades sedan gemensamt vilket gav en gemensam syn på 

den vetenskapliga kvalitén i artiklarna. De vetenskapliga artiklarna som ingår i 

litteraturstudien är en sammanställning av resultaten av sju kvalitativa vetenskapliga 

artiklar, två kvantitativa vetenskapliga artiklar och två teoretiska vetenskapliga 

artiklar. De 11 vetenskapliga resultatartiklarna bedömdes enligt Carlsson och Eiman 

bedömningsmall (2003) samt kvalitetsgranskades med en modell av Lincoln och 

Guba (1985) i Wallengren och Henricsson (2012) eftersom de teoretiska 

vetenskapliga artiklarna inte ser likadana ut som de kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklarna. Det går att diskutera huruvida tillförlitligheten på bedömning 

och granskning av de teoretiska artiklarna var, då vissa delar av mallen i 

kvalitetsgranskningen inte kunde användas till de teoretiska artiklarna och fick 

därmed tolkas utifrån personliga tolkningar av de vetenskapliga teoretiska artiklarna. 

Innehållet i de teoretiska artiklarna var relevant till syfte och problemformulering och 

valdes därför att inkluderas. Genom att använda sig av kvalitativa studier erhålls en 
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ökad förståelse för upplevelser, erfarenheter och patienternas egna behov (Friberg, 

2012 & Willman et al., 2011) vilket svarar till vårt syfte och vår problemformulering. 

De kvantitativa vetenskapliga artiklarna valdes att inkluderas eftersom de var 

relevanta till syftet och studiens resultat kunde genom dessa presentera en bra 

jämförelse över hur kvinnor med AN överskattar sin kroppsstorlek gentemot kvinnor 

utan AN. 

 

Utav de vetenskapliga artiklarna fick sju stycken grad I, två stycken av de 

vetenskapliga artiklarna fick grad II och två stycken av de vetenskapliga artiklar var 

teoretiska artiklar och kunde därför inte bedömas med Carlsson och Eiman 

bedömningsmall (2003) men som enligt kvalitetsgranskning av Lincoln och Guba 

(1985) i Wallengren och Henricsson (2012) har bedömts vara av bra kvalité. Det som 

skiljde de vetenskapliga artiklarna åt var graden. Vetenskapliga artiklar som fick grad 

I hade fått ett etiskt godkännande eller innehöll etiska aspekter, såsom godkännande 

från deltagarna eller statistiska byråer. Den ena vetenskapliga artikeln som graderades 

till grad II och som inte var godkänd av en etisk kommitté har enligt granskning och 

bedömning valts att inkluderas. Artikeln valdes att inkluderas på grund av att den 

vetenskapliga artikeln är väl bearbetad och har bedömts vara av god kvalité. Den 

andra vetenskapliga artikeln som graderades till grad II hade ett något svagt urval av 

deltagare då några deltagare var äldre än förväntat. Enligt forskaren kunde det ha 

betydelse för resultatet. Denna artikel valdes trots allt att inkluderas då resultatet som 

presenterades var relevant till litteraturstudiens syfte. Eftersom vi inte använde oss av 

någon begränsning i åldrar i litteraturstudien så påverkar det därmed inte denna 

litteraturstudiens överförbarhet. 

 

Efter att de vetenskapliga artiklarna granskats och tilldelats en kvalitetsgrad valdes 

Hermeneutisk metod som inspiration till att ta fram frågor som användes som ett stöd 

för att analysera de vetenskapliga artiklarnas innehåll. Metoden valdes för att få en 

helhet i sammanhanget och nå fram till kvinnans uppfattning om den subjektiva 

kroppen. Metoden går ner på djupet och försöker frambringa en förståelse (Olsson et 

al., 2011). Hermeneutisk metod gör att det blir lättare att tolka, förstå och få en 

betydelse (Friberg & Öhlen, 2012). Att inspireras av denna metod ses som en styrka 

då en ny inblick i artiklarna framkom vilket ledde till nya tolkningar. Samtliga frågor 

som ledde fram till vårt resultat redovisas i tabell 4, vilket ökar tillförlitligheten i 

databearbetningen. Redovisningen av frågor som ledde fram till resultatet ses som en 

styrka för att göra det lättare för läsaren att följa tillvägagångssättet på ett tydligt sätt. 

Därefter sammanfattades artiklarna gemensamt (Friberg, 2012) utifrån resultatets 

innehåll och kategorier plockades ut, anledningen var att finna ett samband och en röd 

tråd genom de vetenskapliga artiklarna. Slutligen framkom fyra stycken teman som 

presenteras i vårt resultat. Svårigheter fanns att hitta tydliga teman till vårt resultat 

men genom att sammanföra ordens betydelse kunde teman skapas. Subjektiv kropp 

speglades svagt i de vetenskapliga artiklarna vilket medförde att materialet var 

svårarbetat och det var problematiskt att få ut ett innehållsrikt resultat. De teman som 
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framkom valdes att benämnas med ett högre ord som har flera innebörder såsom 

karikatyr som innefattar förvrängd, grov och förlöjligande. Vämjelig som innefattar 

avskyvärd, äcklig och motbjudande, vilket gjorde att det var lättare att skapa teman, 

då ordens betydelse sammanfördes och fick en större mening. Det blev lättare att se 

likheterna mellan de vetenskapliga artiklarna när ett mer innehållsrikt ord användes. 

En tabell över framkomna teman skapades för att göra det tydligt för läsaren, se tabell 

5. 

Efter att resultatet redovisats genomfördes en analys. I analysen framträdde en 

tankemodell som illustreras ut ifrån Duncan (2015) struktur för att skapa en modell.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors uppfattning om den subjektiva 

kroppen i samband med Anorexia Nervosa. Anledningen till val av ämne var att 

fetma/övervikt visas som ett stort mänskligt samhällsproblem i modernt tid och att 

kvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen i samband med AN då framhävs i 

mindre utsträckning. För att sjuksköterskan ska kunna arbeta evidensbaserat inom 

nursing utifrån teorier inom vårdvetenskap är det av betydelse att lyssna till kvinnors 

berättelse om uppfattning om den subjektiva kroppen vid AN för en god och säker 

vård. Vår litteraturstudie resulterade i fyra stycken teman: Subjektiv kropp som 

karikatyr, vämjelig, främmande och som subjektiv och objektiv värld. De teman som 

framkommer är viktiga att synliggöras då de visar hur kvinnor med AN uppfattar sin 

subjektiva kropp. Uppfattningen kan synliggöras genom att skapa en 

omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus och omvårdnadsdiagnos utifrån en 

integration av dessa nya begrepp: karikatyr, vämjelig, främmande, Subjektiv och 

objektiv som sedan genererar till omvårdnadsmål och nya omvårdnadsåtgärder. De 

framkomna orden behöver även evidensbaseras och bli mer teoretiska för att 

integreras i vården. 

Subjektiv kropp 

Det finns ingen omvårdnadsteori om subjektiv kropp, det är endast omvårdnadsteorin 

av Katie Eriksson som beskriver beaktande i vårdandet av den mänskliga kroppen, 

själen och anden som utgör grundstenar i ett holistiskt synsätt (Alligood, & Marriner-

Tomey, 2009). Lindwall (2004) ger även uttryck i sina texter för att se betydelsen av 

att människan består av en helhet av kropp, själ och ande, vilket kan medföra att 

hälsan kan bevaras. Betydelsen av subjektiv kropp innefattar känslor och åsikter samt 

minnen. Det centrala för subjektivkropp är helhetsperspektivet (Dahlberg et al., 

2003). Subjektiv kropp är ett skuggat fält som är mindre uttryckt evidensbaserat i ord 

och texter, mer kunskap har återfunnits och har skapats genom resultatet i vår 

litteraturstudie där kvinnorna ser sin subjektiva kropp som karikatyr, vämjelig, 

främmande, och subjektiv och objektiv värld. I vårdprocessen som 

omvårdnadsprocess finns inte subjektiv kropp beskrivet som sökord i 

omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus eller som omvårdnadsdiagnos eller 
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omvårdnadsmål eller omvårdnadsåtgärd (Alligood & Marriner-Tomey, 2009; 

Eriksson, 2014; Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013; Björkdahl, 1999; 

Carpenito-Moyet, 2013; Herdman, 2013; Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 

2013; Johnson, Bulechek, Dochterman, Maas, & Moorhead, 2012; Bulechek, Butcher, 

Dochterman, & Wagner, 2013). Tydliga evidensbaserade begrepp återfinns inte heller 

i vårdvetenskap, caring och nursing (Wiklund & Bergbom, 2012). För att 

sjuksköterskan ska kunna arbeta mer hälsofrämjande och öka sina kunskaper och 

förstå kvinnans uppfattning, är det av betydelse att synliggöra begreppet subjektiv 

kropp i vården. Austgard (2012) beskriver att ett begrepp måste synliggöras och få 

träda fram och visa sin sanna verklighet. I ett begrepp bör en mening infinnas och 

innebörden bör förstås för att värna om en patients situation. Ett begrepp kan ses som 

kärnan i omvårdnad och genom att erhålla kunskap om ett begrepp, i detta fall 

subjektiv kropp, kan det leda till kunskap inom sjuksköterskans profession. Subjektiv 

kropp kan enligt vår tolkning ses som ett evidensbegrepp. Evidensbegrepp där seende, 

inseende och vetande är av betydelse i vårdandet Eriksson (2012). Inseendet genom 

begreppet Caring är att en person utgår från sig själv och inser samt förstår lidandet på 

insidan av sitt hjärta. Det gäller att sjuksköterskan lyssnar och intresserar sig för 

patienten (Bergbom, 2012). Begreppet Nursing innefattar det vårdande handlandet 

(Bergbom, 2012) och därför är det av betydelse att genom seendet uppmärksamma de 

framkomna temana i vårt resultat. Genom att se och uppmärksamma temana kan olika 

handlingar utföras i kommande vårdteam på arbetsplatsen, till exempel för att kunna 

utforma en omvårdnadsplan är det av betydelse att sjuksköterskan kan se att något är 

mindre forskat om och påpeka att ytterligare forskning behövs. Vårdvetenskap 

innefattar att främja patientens hälsa genom att göra det som krävs för den enskilda 

patienten som ska leda till goda förändringar i patientens hälsa (Bergbom, 2012). 

Genom vetandet kan professionen stärkas genom att de framkomna temana i vårt 

resultat lyfts upp. Det är av betydelse att hela professionen inom hälso- och sjukvård 

får en ökad förståelse, inte endast i sjuksköterskans yrkesverksamhet.  

Eftersom att seende, inseende och vetande är av betydelse i vårdandet enligt Eriksson 

(2012) så har vårt resultat relaterat till ett seende av subjektiv kropp som begrepp 

även temana som beskrivs i resultatet har synliggjorts. 

Subjektiva kroppen har inte heller belysts som ett vårdande begrepp historiskt i 

samband med AN trots att AN är så frekvent förekommande. I en studieöversikt av 

Engström (2002) över de senaste 30 åren visas AN:s utbredning gällande kvinnor i 

åldrarna 12-25 år. Översikten belyste att 10-30 nya människor insjuknar i AN per 

100 000 kvinnor varje år (Clinton & Norring, 2002; SPK, 2005). Att kvinnorna 

uppfattar sin subjektiva kropp som karikatyr är något som framkommer i resultatet 

(Øverås et al., 2014; Espeset et al., 2012 b; Skårderud, 2007 b; Bowden, 2012; 

Svenaeus, 2013), vilket gör det lättare för sjuksköterskan att förstå hur kvinnan tänker 

och uppfattar sin subjektiva kropp. Genom att synliggöra att kvinnorna med AN 

uppfattar den subjektiva kroppen som karikatyr kan sjuksköterskan tidigt få en 

förståelse och ett hjälpverktyg för att uppmärksamma och fastställa en 
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omvårdnadsdiagnos. Kvinnor med AN har ofta en förvrängd kroppsbild som kan vara 

kopplat till plågsamma tankar och känslor (Espeset et al., 2012 a). Resultatet i vår 

litteraturstudie visade att hat, rädsla och ilska var negativa känslor som uppkom i 

samband med AN när kvinnorna såg sin subjektiva kropp som vämjelig (Skårderud, 

2007 a; Sveneaus, 2013; Espeset et al., 2012 b). Känslor som sorg och ilska var mer 

svårhanterliga och var något som kvinnorna ville skjuta undan, därför lades fokus på 

kroppen genom att nedvärdera den istället för att hantera dessa tyngre känslor (Fox, 

2009). Resultatet visade också att kvinnorna kunde se sig själva utifrån två olika 

världar, subjektiv och objektiv värld (Bowden, 2012; Espeset et al., 2011). Kvinnorna 

kunde ena stunden se sig som smala och underviktiga, andra stunden som feta 

(Bowden, 2012 & Espeset et al., 2011). Även om de visste att objektiva mätningar 

stämde så förträngdes dessa bevis och kvinnorna höll fast vid att den subjektiva 

uppfattningen var sann (Espeset et al., 2011). Med resultatet som framkommit inser vi 

betydelsen av att se sin kropp utifrån två världar som väldigt jobbigt och frustrerande 

för kvinnorna eftersom de kan förlora tron på vem dem egentligen är. Det är av 

betydelse för sjuksköterskan att ha med detta i åtanke i omvårdnadsarbetet.  

Likheter med våra framkomna teman kan ses med tidigare litteratur. Enligt Einarsson, 

(u.å) är subjektiv den som utgår från sina egna känslor och åsikter och dessa likheter 

sågs i våra teman när kvinnornas egna tankar och åsikter om den inre bilden av 

kroppen synliggjordes. Kvinnlig kroppsuppfattning syftar till hur en kvinna ser på sin 

kropp, på storleken, subjektiva aspekterna och formen. Detta kan även visa hur en 

kvinna tolkar sin kropp och den yttre uppfattningen (Lundvik Gyllensten, 2005). I de 

teman som framkommer visades att kvinnorna uppfattade sin subjektiva kropp som 

fet, äcklig och främmande. Kvinnorna såg sig själva betydligt större än vad 

verkligheten visar och den subjektiva bilden tog överhand medan den objektiva 

verkligheten åsidosattes (Bowden, 2012). Även en likhet med tidigare litteratur har 

funnits med att kvinnorna gärna ville vara smala och fasta med tydliga benkotor, det 

framkom att kvinnorna kände sig äckliga när de inte hade fysisk kontakt med sin 

kropp (Skårderud, 2007 a). I litteratur av Hägglöf (2002) beskrivs den anorektiska 

kroppen som mycket avmagrad med tydliga benkotor speciellt vid höfter och knän. 

När en person lider av AN finns en skräck för att öka i vikt eller att bli för tjock 

(Hällström, 2009; Glant, 2013), detta är någonting som inte försvinner, inte ens när 

målvikten är nådd (Glant, 2013). Med andra ord så har personer som lider av AN en 

störd kroppsuppfattning, i själva verket är personerna medvetna om sin underviktiga 

kropp (Hällström, 2009; Glant, 2013) men den störda kroppsuppfattningen blir en 

känslomässig händelse av att uppleva sig som tjock (Glant, 2013). Avsky kunde vara 

en orsak till att kvinnorna kände sig äcklade av sin kropp. Avsky mot kroppen 

uppkom i sin tur av mer smärtsamma känslor som till exempel känslan av sorg eller 

ilska vilket kvinnorna försökte undantrycka (Fox, 2009). Kvinnorna placerade 

blickfånget på sin kropp och sitt matintag, vilket gjorde att de inte relaterade till 

svårare och mer smärtsamma känslor såsom sorg och ilska (Fox, 2009; Espeset et al., 

2012 b). Därför kan en likhet ses med att känslor kan vara en bakomliggande orsak 
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till att ätstörningsproblem uppkommer. Känslorna är förknippade med ångest och är 

en känsla som alltid finns nära till hands. Den infinner sig innan måltid, under måltid 

och/eller efter måltid. (Sandeberg et al., 2014) Störd kroppsuppfattning förknippas 

även den med ångest, vilket också framkommit i vårt resultat där återspegling av 

kroppen i en spegel väckte ångest hos kvinnorna (Øverås et al., 2014). Kvinnorna 

med AN hade en särpräglad kognitiv tolkning av kroppen (Gila et al., 1998) 

Efter att resultatet redovisats genomfördes en analys, i analysen framträdde en 

tankemodell som illustreras ut ifrån Duncan (2015) struktur för att skapa en modell. 

Analysen genomfördes utifrån diskussion och egna tankar kring begreppen då vi 

ansåg att begreppen är betydelsefulla för omvårdnaden i omvårdnadsprocessen.  

Genom att visa hur kvinnorna med AN uppfattade sin subjektiva kropp som 

tillexempel karikatyr (Øverås et al., 2014; Espeset et al., 2012 b; Skårderud, 2007 b; 

Bowden, 2012; Svenaeus, 2013) underlättar det sjuksköterskans arbete i mötet med 

denna kvinna då sjuksköterskan kan få en tidig förståelse. När en omvårdnadsdiagnos 

skapas kan det vara av betydelse att nya begrepp eller sökord har skapats utifrån hur 

kvinnan uppfattar sin subjektiva kropp för att ett problem ska kunna identifieras. 

Genom att kvinnan påtalar att hon tycker hennes kropp är äcklig och att det 

förekommer i samband med måltider eller vid beröring, så kan en mer specifik 

omvårdnadsdiagnos skapas. Omvårdnadsdiagnosen kan tillexempel vara: Subjektiv 

kropp som vämjelig som sedan kan relateras till AN. Modellen kan även kopplas till 

begreppet nursing som innefattar det vårdande handlandet (Bergbom, 2012). 

Begreppen i modellen kan efter ytterligare evidensbasering i framtiden hjälpa 

sjuksköterskan att utföra professionell omvårdnad. 

Genom denna litteraturstudie konstateras att det är av betydelse att professioner inom 

hälso- och sjukvård förstår hur en kvinna med AN uppfattar sin subjektiva kropp när 

de lider av AN.  Enligt Ekebergh (2015) är det av betydelse att se kvinnan genom 

hennes upplevelse, det vill säga att spegla och förstå den subjektiva värld som belyser 

kvinnans erfarenheter. Enligt Husserls och Merleau-Ponty i Sivonen och Kasén 

(2003) ska kropp, själ och ande inte delas upp, istället ska patienten ses som en helhet, 

där fokus läggs på upplevelsen av kroppen vid sjukdom. Det är viktigt att patienten 

utgår från sin egen situation och sina egna känslor så att den inre världen kan speglas, 

och genom tankarna kan patienten berätta om erfarenhet och känslor (Ekebergh, 

2012). Tankar och berättelser kan underlätta sjuksköterskans arbete, speciellt vid 

vårdprocessen i omvårdnadsprocessen då en vårdplan skapas och även vid framtida 

vårdplaner, då erfarenhet skapas utifrån patienternas berättelser. 

Konklusion 

Flertalet kvinnor med AN uppfattar sin subjektiva kropp som karikatyr vilket var den 

vanligaste uppfattningen bland kvinnorna. I samband med sociala interaktioner med 

andra människor, uppkom uppfattningen om den subjektiva kroppen som karikatyr, 

vilket påverkade det dagliga livet negativt. Kvinnorna hade en rädsla över att andra 
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människor skulle anse att de framstod som feta och därför isolerade kvinnorna sig 

från sociala sammanhang. En annan sida som kunde visa sig hos kvinnorna med AN 

var att de uppfattade sin subjektiva kropp utifrån två världar, subjektiv och objektiv 

värld. Kvinnornas subjektiva uppfattning om att se sin kropp som fet tog över den 

objektiva verkligheten som visade att kvinnorna egentligen var underviktiga. 

Kvinnorna var medvetna om att de var smala och underviktiga, men när subjektiv 

uppfattning och objektiv verklighet ställdes mot varandra kunde inte kvinnorna 

hantera situationen och kvinnorna kunde då tro att de hade blivit galna. Kvinnans 

kropp kunde uppfattas som främmande och kvinnorna beskrev själva att det kändes 

som om kroppen inte tillhörde dem, utan att deras kropp var någon annans. Kvinnorna 

distanserade sig från kroppen för att slippa känslan av att inte ha kontroll över den 

främmande situationen. Ätstörningen användes därför som en flykt från verkligheten. 

Att inte ha kontroll över sina egna känslor upplevdes som kränkande av kvinnorna, 

det bidrog till en låg självkänsla vilket de försökte hantera genom sin ätstörning. 

 

Efter att resultatet redovisats genomfördes en analys. I analysen framträdde en 

tankemodell som illustreras ut ifrån Duncan (2015) struktur för att skapa en modell. 

Tankemodellen som skapades innehåller nya innovativa begrepp som visar hur en 

kvinna med AN uppfattar sin subjektiva kropp. Tanken med modellen är att den och 

dess innebörd i framtiden, efter ytterligare forskning och vidare evidensbasering, skall 

kunna användas i vårdprocessen.   

Implikation 

Att belysa kvinnors uppfattning om den subjektiva kroppen i samband med AN är av 

stor betydelse då det är ett område som är svagt forskat kring. För att sjuksköterskan 

ska kunna arbeta mer hälsofrämjande och öka sina kunskaper bör sjuksköterskan 

förstå hur en kvinna med AN uppfattar sin egen subjektiva kropp. Uppfattningen kan 

synliggöras genom att skapa en omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus och 

omvårdnadsdiagnos utifrån en integration av dessa nya begrepp: karikatyr, vämjelig, 

främmande, subjektiv och objektiv som sedan genererar till omvårdnadsmål och nya 

omvårdnadsåtgärder. De framtagna begreppen behöver utforskas ytterligare inom 

vårdvetenskapen, caring och nursing. Begreppen måste få en betydelse för att de ska 

kunna förstås och genom vetenskaplig forskning kan de lyftas fram. Begreppen 

behöver även evidensbaseras och bli mer teoretiska för att kunna integreras i vården. 

Det är betydelsefullt att kunskaper om kvinnans uppfattning om den subjektiva 

kroppen vid AN blir belyst i lärandemålen i olika kursplaner under 

sjuksköterskeutbildningen, för att synliggöra vad en kvinna med AN går igenom.  
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Tabell 6: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PsycInfo Cinahl Pubmed 

Subjektiv kropp Subjective body* (fritext) Subjective body * (fritext) Subjective  body (fritext) 

Kroppsmedvetenhet 
Body Awareness 

(Thesaurus) 
  

Självmedvetenhet 
Self-perception 

(Thesaurus) 
Self-perception (fritext)  

Ätstörningar 
Eating disorders 

(Thesaurus) 
  

Anorexia Nervosa 
Anorexia Nervosa 

(Thesaurus) 

Anorexia Nervosa 

(Headings) 
Anorexia Nervosa (MeSH) 

Anorexia  Anorexia (Headings)  

Kroppsuppfattning Body Image (Thesaurus) 

Body Image 

(heading)Body 

image*(fritext) 

Body Image (MeSH) 

Känslor Emotions (Thesaurus) Emotions (Heading) Emotions (MeSH) 

Kropp Body (fritext) Body (fritext) Body (fritext) 

Kvalitativ Qualitative (fritext) Qualitative (fritext) Qualitative (fritext) 
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 Tabell 7: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

19/10-15 PsycInfo 

(("subjective body*" OR 

(SU.EXACT("Body Awareness") 

OR SU.EXACT("Self 

Perception"))) AND 

SU.EXACT.EXPLODE("Eating 

Disorders")) 

English language, Journal article 

Anorexia nervosa inkluderat & 

peer reviewed 

67 st 67 st 3 3 

19/10-15 PsycInfo 

SU.EXACT("Anorexia Nervosa") 

AND (SUBJECTIVE BODY) 

 

English language, journal article & 

peer reviewed 

45 st 

(3)* 45 st 2  2 

19/10-15 Cinahl 

((MH "Anorexia Nervosa") OR 

(MH "Anorexia")) AND ((("body 

image*" OR "self perception" OR 

"subjective body*")) OR (((MH 

"Body Image+"))))  

 

English language, research article 

& peer reviewed 

 

147st 

(4)* 147st 2 2 

20/10-15 Pubmed 

(((“Anorexia Nervosa”[Majr]) 

AND “Body Image “[Majr])) AND 

(Subjective body) 

14st 

(4)* 14st 0 0 

20/10 Psycinfo 

 (SU.EXACT(“AnorexiaNervosa”) 

AND SU.EXACT(“Body 

Awareness”)OR 

SU.EXACT(“Body Image”)) 

AND(Subjective body) 

 

English language, journal article & 

peer reviewed 

150st  

(5)* 78st 0 0 

26/10 Cinahl 

 

( (MM"Anorexia Nervosa") AND 

(MM "Emotions") ) AND ( Body 

and qualitative )  

English language, research article 

& peer reviewed 
5 st 

(1)* 5 st 3 3 

29/10 

Manuell 

sökning 

Espeset, E. S., Gulliksen, K. S., 

Nordbo, R. S., Skårderud, F., & 

Holte, A. (2012). The Link 

Between Negative Emotions and 1 1 1 1 
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*Tidigare lästa abstract och dubbletter av tidigare valda artiklar, redovisas inom parantes. 

 

 

Eating Disorder Behaviour in 

Patients with Anorexia Nervosa 

29/10 Psycinfo 

(SU.EXACT("Anorexia Nervosa") 

AND SU.EXACT("Emotions")) AND 

(body and qualitative) 

1(1)* 0 0 0 

29/10 PubMed 

(((“Anorexia Nervosa”[Mesh]) AND 

“Emotions”[Mesh]))) AND (body and 

qualitative) 

7(2)* 4 0 0 

  

Totalt 

437 363 11 11. 
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Tabell 8: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Bowden, H. (2012). A phenomenological study of anorexia nervosa .Philosophy, Psychiatry, & 

Psychology, 19(3), 227-241. 

Land  

Databas 

USA 

Psycinfo 

 

Syfte Centrala frågan som har utforskats i denna studie är hur kvinnor med anorexia kan behålla de till 

synes motstridiga övertygelser om att hon är både för fet men samtidigt alltför tunn. 

Metod:  

Design 

Teoretisk  

En fenomenologisk studie av Anorexia Nervosa 

 

 

Urval I studien intervjuas personer med anorexia, bulimi och även friska personer intervjuas. 

De studerar hur kroppsuppfattningen skiljer sig mellan dessa grupper. 

Författaren fokuserar enbart på erfarenheten av anorexia. 

Datainsamling Använde sig av Fenomenologiska insikter från arbeten av Merleau Ponty och Sartre för att 

expandera denna uppenbara motsägelse att anorektiker uppfattar deras kroppar som feta och ändå 

också uppger att de är medvetna om att de är smala. 

Med hjälp av Merleau ponty och Sartre kunde författaren klargöra den subjektiva erfarenheten av 

ätstörningen. 

 

I studien så intervjuas personer med anorexia, bulimi och även friska personer intervjuas. De 

studerar hur kroppsuppfattningen skiljer sig mellan dessa grupper.  

 

Dataanalys Författaren försöker sätta sig in i den anorektiska personens perspektiv, och försöker se hur man 

både kan se sig själv som tjock och samtidigt underviktig.   Författaren fokuserar enbart på 

erfarenheten av anorexia. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Centrala frågan som har utforskats i denna studie är hur kvinnor med anorexia kan behålla de till 

synes motstridiga övertygelser om att hon är både för fet men samtidigt alltför tunn. 

Anledningen till att kvinnorna känner sig feta beror på en patologisk corporelisation av kroppen. 

Hon upplever sin kropp som ett objekt och som är oacceptabelt närvarande. Personer med 

anorexia blir hypermedvetna om sin kropp, och därigenom verkar de delvis förlora en känsla av 

identifiering av sig själva.  

Dessutom kan tvångskontrollbeteende leda till en upplevelse av reflektion i spegeln som visas 

konstigt och i viss mån, främmande. 

Det är därför troligt att hon inte skulle lita på reflektion i samma utsträckning som en sund 

motsvarighet kan . På detta sätt, är det möjligt att ta kvinnornas dubbla uttalande om att hon både 

är för tunn och för fet på allvar. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet framgår inte som en egen rubrik då detta är en teoretisk artikel. Men det 

som författaren kommer fram till svarar mot syftet. Metoden är delvis beskriven så gott det går i 
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en teoretisk artikel och ”urvalet” är relevant. Problemet belystes av flickornas egna erfarenheter 

men även utifrån fenomenologiska insikter av Ponty och Sartre. 

Pålitlighet: Författaren beskriver tydligt att hon ska ta reda på hur kvinnor med anorexia kan 

behålla de till synes motstridiga övertygelser om att hon är både för fet men samtidigt alltför tunn 

och detta genom att författaren försöker sätta sig in i den anorektiska personens perspektiv, och 

försöker se hur man både kan se sig själv som tjock och samtidigt underviktig.    

Bekräftelsebarhet: Studien torde vara repeterbar då författaren har utgått från intervjuer och 

fenomenologiska insikter, analysen stöds av berättelser av flickor som lider av sjukdomen, dock så 

kunde författaren gärna presentera lite mer om flickorna. Eftersom detta är en teori artikel så ser 

inte upplägget ut på samma sätt. 

Överförbarhet: Utifrån att bedöma på ett annorlunda sätt så ser vi att trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet är delvis säkrade. Författaren skriver att studien visar ”insidan” hur filosofer kan 

hjälpa att klargöra den subjektiva erfarenheten av sjukdomen. Studien syftar i första hand på själva 

sjukdomen, som beskrivs från minnet från deltagarna och genom intervjuer. Detta tordes vara 

överförbart på andra kvinnor i liknande situationer. 
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Artikel 2 

Referens Duesund, L., & Skårderud, F. (2003). Use the body and forget the body: Treating anorexia 

nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry,8(1), 53-

72. doi:10.1177/1359104503008001007 

 

Land  

Databas 

Norge 

PsycInfo 

 

 

Syfte Syftet var att undersöka hur det sociala samspelet i aktiviteter kunde flytta negativ uppmärksamhet 

från den objektifierade anorektiska kroppen, till en djupare och subjektivare upplevelse av sin egen 

kropp. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ explorativ studie 

Urval Sju kvinnliga patienter deltog i studien. Alla uppfyllde kriterierna för anorexia 

nervosa enligt DSM-IV. De hade haft sin diagnos under de senaste två till fem åren. 

Den yngsta patienten var 14 år gammal, den äldsta 19 år. De sju patienterna rekryterades från ett 

centrum för barn- och ungdoms Psykiatri.  

 

Datainsamling Bandinspelade verbala enskilda intervjuer som skedde vid ankomst och hemgång detta gjordes av 

första författaren (LD). Intervjun var planerad i förväg för att hålla 30-60 minuter . Detta var fallet 

för den inledande intervjun, medan den sista intervjun varade 45-75 minuter. Den första intervjun 

handlade om förväntningar på vistelsen och i den sista intervjun var det frågor om erfarenheten av 

vistelsen.  Kvinnorna fick ett tidsbegränsat program för anpassad fysisk aktivitet( APA ) som  

observerades av instruktörer och följeslagare och registrerades i skriftliga rapporter. 

Dataanalys Intervjuer och observationsrapporter transkriberades med hjälp av datorisering. 

En textanalys genomfördes i 3 steg. Meningar kondenserades, som sedan strukturerades i olika 

kategorier, sedan gjordes en gemensam kategorisering som bildade rubriker. Även citat från 

intervjupersonerna finns med. 

 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats 4 huvudkategorier framkommer i resultatet. ”Glömmer kroppen”, ”kropps påminnelse”, ”faser i 

sjukdomen” och ”socialt sammanhang”. 

Iakttagelser i samband med APA kan bidra till att minska den negativa uppmärksamheten mot 

kroppen bland personer som lider av AN. De framkommer även att det finns former av sociala 

svårigheter såsom låg självkänsla, skam, att vara mycket känslig om vad andra kan tänka om en och 

en dålig förmåga att sätta gränser som kan bidra till en rädsla för intimitet.  

I observationsrapporterna kunde det utläsas att sociala interaktioner kan underlättas genom fysisk 

aktivitet. Bearbetning tillsammans i verksamhet kan innebära en social trygghet.  APA kan 

representera en terapeutisk tillgång till Anorexia nervosa , som ett komplement till psykoterapi . 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

88% grad 1. 

Trovärdighet: Resultatet svarat mot syftet och stärks av citat. Metoden är väl beskriven och urvalet 

är relevant till forskningsfråga/problem.  Författarna har förklarat tillvägagångssättet bra och 
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triangulering har även använts. 

Pålitlighet: Intervjuerna och observationsrapporter transkriberades med hjälp av datorisering. 

Därefter gjordes en textanalys av författarna. Intervjuerna var bandinspelade.  

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då alla delar beskrivs väldigt bra, längden på intervjuerna 

varade i 30-60 minuter och 45-75 minuter. 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet är säkrade genom tydliga beskrivningar 

kring tillvägagångssätt. Resultatet presenterades väl och studien hade varit överförbar till andra 

personer i liknande situationer. 
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Artikel 3 

Referens Espeset, E. M., Nordbø, R. H., Gulliksen, K. S., Skårderud, F., Geller, J., & Holte, A. (2011). The 

concept of body image disturbance in anorexia nervosa: an empirical inquiry utilizing patients' 

subjective experiences. Eating disorders,19(2), 175-193. 

Land  

Databas 

Norge 

psycInfo 

 

 

Syfte Syftet med studien var att ge en empiriskt grundad och kliniskt 

giltighet av begreppet kroppsuppfattningsstörningar (BID) hos patienter med 

anorexia nervosa (AN). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval 32 etniskt norska kvinnor i åldrarna 20-35 år rekryterades från fyra kliniska institutioner 

i södra Norge. När intervjun ägde rum så var tjugo deltagare inom öppenvård och tolv var 

inneliggande patienter . Alla deltagare hade fått diagnosen AN ( American Psychiatric Association 

, 2000) inom de senaste 2 åren. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. Steg 1 i Intervjuerna genomfördes av 

första och andra författare ( EMSE och RHSN ), steg 2  i intervjuer genomfördes av första 

författaren  ( EMSE ).  Intervjuerna bandades och varade mellan 75 och 120 minuter . 

I den första fasen användes en öppen intervju strategi om upplevelsen av kroppsbilden.  

I den andra fasen tillämpades en mer fokuserad intervju strategi, som syftar till att verifiera och 

ytterligare utforska deltagarnas kroppsuppfattnings erfarenheter.  

 

Dataanalys Analysen genomfördes av den första författaren ( EMSE ) analysen diskuterades regelbundet inom 

forskargruppen och övervakades kontinuerligt av den senaste författaren (AH).  

Analyserna genomfördes i flera steg med hjälp av NVivo 7 (QSR International).  I det första 

steget, genomfördes en öppen, explorativ tematisk kodning. Varje 

successiv kod fick en preliminär definition med hänvisning till sitt väsen av mening, och 

definitionerna justerades kontinuerligt. Allt kodat material kategoriseras i högre ordningens 

konstruktioner. Två högre ordningars konstruktioner bildades, "subjektiva verkligheten" och " 

objektiva verkligheten". 

Axiell kodning genomfördes. I denna process kombinerades erfarenheter från högre ordning,  " 

Subjektiv verklighet " och " objektiv verkligheten "  detta delades in i 4 kategorier. 

I sista steget analyserades de 32 intervjuerna på nytt i enlighet med top-down-principen. I denna 

process, så valdes alla konstruktioner som hade framkommit 

genom den öppna och axiella kodningen, dessa validerades mot den ursprungliga texten med 

bekräftande och selektiv kodning. 

 

 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Det fanns stora skillnader i hur deltagarna upplevde sina kroppar. Alla deltagare 

var ombedd att reflektera över hur deras kropp såg ut från den externa betraktarens synvinkel, till 

exempel hur deras kropp verkade enligt objektiva 

kriterier såsom body mass index (BMI ) eller storleken på sina egna kläder . 

Oberoende av sina egna uppfattningar, medgav vissa deltagare att de var underviktiga eller mycket 
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tunna, medan andra vägrade erkänna att de var underviktiga. 

Två relativt självständiga konstruktioner av kroppsuppfattnings kategorier skapades "subjektiva 

verkligheten" och "objektiv verklighet." Genom att kombinera erfarenheter från "subjektiva 

verkligheten" och "objektiva verkligheten" så skapades 4 fenotyper "Integration(Integration)", 

Denial (förnekande)", "Dissociation" och "Delusion (vanföreställning)"  hurvida patienterna 

överskattar sin kroppsstorlek. De fyra kroppsuppfattnings störnings konstruktioner kan fungera 

som en guide för att identifiera nyanser eller kvaliteter av upplevelser. Det kan också vara till hjälp 

att spåra förändringar i patienternas kroppsuppfattnings fenotyp över tid. Det kan till exempel vara 

patienter som pendlar mellan två olika kroppsuppfattningar. De har därmed en annan 

återhämtningsväg jämfört med de som har en relativt stabil kroppsuppfattning. De fyra 

kroppsuppfattnings fenotyperna kan även vara associerad med olika prognoser och optimala 

behandlingsstrategier.  

Dessa fenotyper ger en tankeram för att förstå individuella skillnader i svårighetsgrader 

och stabilitet i kroppsuppfattnings- störningar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 90 %  

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Metoden är noggrant beskrivet och 

urvalet är relevant vilket gör att problemet belystes av patienternas egna erfarenheter. Författarna 

har förklarat ingående hur analysen gick till. Deltagarkontroll och triangulering saknas. 

Pålitlighet: Analysen genomfördes av den första författaren( EMSE ) analysen diskuterades 

regelbundet inom forskargruppen och övervakades kontinuerligt av den senaste författaren (AH).  

Analyserna genomfördes i flera steg med hjälp av NVivo 7. Intervjuerna bandinspelades 

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då alla delar beskrivs väldigt detaljerat. Längden på 

intervjuerna varade mellan 75 och 120 minuter. 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet är säkrade genom tydliga 

beskrivningar kring tillvägagångssättet. Dock var undersökningen begränsad till unga etniskt 

norska kvinnor vilket gör att resultaten kan se annorlunda ut i en annan grupp. De beskriver att det 

behövs mer forskning för att fastställa förekomsten och utbredningen av fenotyper bland personer 

med ätstörningar. 
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Artikel 4 

Referens Espeset, E. S., Gulliksen, K. S., Nordbo, R. S., Skårderud, F., & Holte, A. (2012). The Link 

Between Negative Emotions and Eating Disorder Behaviour in Patients with Anorexia Nervosa. 

European Eating Disorders Review, 20(6), 451-460. doi:10.1002/erv.2183 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur patienter med Anorexia Nervosa 

hanterar sina negativa känslor, och hur de förhåller sig till dessa upplevelser av deras 

ätstörningsbeteenden.  

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory design 

 

Urval Ett heterogent urval av patienter med både kort och långvarighet av  

Anorexia Nervosa. Urvalet bestod av 14 norska kvinnor i åldrarna 20-39 år . 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle uppfylla kriterierna för American Psychiatric 

Association, 2000. 

 

Datainsamling Bandinspelade verbala enskilda intervjuer som varade i 75-120 minuter med öppna frågor. 

Intervjuerna var specifikt riktade mot patienternas känslomässiga upplevelse kring sambandet 

mellan känslomässiga symtom och Anorexia Nervosa 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades av den första författaren, Edith Espeset. 

Hon använde sig av metoder från Grounded theory. Öppen, explorativ tematisk kodning. 

Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger och text togs ut och bildade koder som i sin tur ledde 

till rubriker och underrubriker. Även citat från intervjupersonerna finns med. 

Forskarna arbetade induktivt (använder sig inte av förförståelse) kallas även fenomenologisk 

ansats. 

 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Intervju personerna beskrev hur de övervinner deras negativa känslor. 

De reflekterade även över relationen mellan de emotionella känslorna och ätstörningsbeteende.  

Alla deltagare menade att de på något sätt använt sitt ätstörningsbeteende för att hantera sina 

känslor. De sade att deras ätstörningar var ett sätt att " klara av sina känslor "," distansera sig från 

sina känslor " 

eller " undertrycka känslor " .  Deltagarna undvek också 

situationer som kan utlösa känslor, som att äta mat, kroppsfokuserade situationer eller 

mellanmänskliga relationer.  De kunde begränsa sina födointag eller öka motionen för att dämpa 

deras intensiva känslor eller för att lugna ner sig. 

Resultaten är ordnade efter typ av känslor i kategorier och underkategorier. 

De stora kategorierna är Sorg, rädsla, ilska och avsky.  

Resultaten visar en bra bild av samspelet mellan specifika negativa känslor och olika 

ätstörningsbeteenden. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 92%  

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat.  Ett heterogent urval av patienter 
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har gjorts och metoden är noga beskriven och utförd. De beskriver att metoden blivit granska av 

samtliga författare och där de regelbundet diskuterade inom forskargruppen och studien 

övervakades kontinuerligt av senaste författaren. 

Studien är noggrant beskriven med hjälp av kodning. 

Pålitlighet: Första författaren har utfört och transkriberat intervjuerna. Intervjuerna bandades. 

Författarna är väl pålästa på tidigare studier inom ämnet. 

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då urval, datainsamling och databearbetning skedde 

systematiskt och beskrivs detaljerat. Längden på intervjuerna varande mellan 75 -120 minuter. 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Dock så begränsades 

urvalet till unga norska kvinnor och de skriver även att generaliserbarheten av resultatet till andra 

grupper är okänd. Författarna beskriver även att andra känslor kan belysas och man kan forska 

vidare på ämnet och resultatet. 
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Artikel 5 

Referens Fox, J. R. (2009). A qualitative exploration of the perception of emotions in anorexia nervosa: A 

basic emotion and developmental perspective. Clinical psychology & psychotherapy, 16(4), 276-

302. 

Land  

Databas 

USA 

Manuell sökning PsycInfo 

 

Syfte Två syften framkom. 

Första syftet var att betrakta uppfattningen om emotionella uttryck från ett grundläggande 

känsloperspektiv. 

Andra syftet var att undersöka den socioaffektiva miljön där deltagarna växte upp 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory design 

 

Urval 11 stycken kvinnor med diagnosen Anorexia Nervosa samtyckte att delta. Fem personer var 

inneliggande patienter vid tidpunkten för intervjun, och de återstående sex var utvalda från en 

dagtjänst. 

Deltagarnas ålder var mellan 18-51 år. 

 

Datainsamling En semistrukturerad intervju hölls där ingående frågan var: Kan du berätta om din ätstörning? Och 

vad kan du tolka utifrån dina känslor?  Deltagarna intervjuades av första författaren i ett privat 

rum. Intervjun varade i 60 minuter. Forskarna använde även sig av ett djupintervju schema för att 

kunna styra sina frågor under intervjun och för att fånga deltagarnas upplevelser på ett bättre sätt. 

Intervjuerna bandades. Fältanteckningar gjordes efter varje intervju tillsammans med en 

forskningsdagbok.   

Dataanalys Intervjuerna transkriberades av forskaren enligt principerna för grounded theory, arbetet 

granskades även av 2 utomstående forskare. 

Alla intervjuer analyserades med hjälp av en kvalitativ analys med hjälp av datorprogrammet, 

(QSR NUD*IST Vivo, QSR International Play Ltd.,Melbourne, Australia) för att lättare kunna 

organisera insamlad data.  Tillvägagångssättet gjordes via Grounded theory, först transkriberades 

intervjuerna, sen användes en öppen kodning, koder formades och ny data samlades in mot 

bakgrund och förgående koder. Forskaren skrev PM med hjälp av memos under hela processen. 

Sedan jämfördes koderna och kategoriserades i rubriker. Utifrån kärnkategorierna bildades senare 

begreppsmodeller och teorier. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats 2 stora kategorier framkom utveckling av dålig meta emotionell färdighet och uppfattning och 

förvaltning av känslor.  

 

Analysen visade att deltagarna i studien bevittnat och erfarnas en mängd av negativ inverkan i 

deras tidigare liv.  

Deltagarna diskuterade också hur tidiga känslomässiga miljöer 

var paradoxalt icke -emotionella och dämpade .  

Genom analysen framkom att deltagarna ofta hade kvar känslan av att vara dåligt utrustade för att 

hantera sina känslor från tidigare historia. 

Data från denna studie på uppfattningen och förvaltning av känslor visar betydande insikter i 

förståelse för emotionell bearbetning inom Anorexia Nervosa. 

En av de mest betydelsefulla faktorer som framkom av analysen var 
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att deltagarna kunde prata, diskutera och reflektera över sin egen relation till sina känslor. 

Ilska och sorg identifierades som ett problem för deltagarna, ilskan tycktes vara nyckelkänslan. En 

annan viktig känsla som identifierades var avsky.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

79% Grad 2 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Tillvägagångssättet i studien är 

noggrant beskrivet, dock är urvalet inte tillräckligt utförligt beskrivet.  Författaren har förklarat 

ingående hur analysen gick till. Triangulering finns.  

Pålitlighet: Intervjun genomfördes och transkriberades av författaren, arbetet granskades även av 

2 utomstående forskare. 

 Även fältanteckningar och forskardagbok användes. Analyserna genomfördes i flera steg utifrån 

Grounded theory. Intervjuerna bandinspelades. 

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då alla delar beskrivs väldigt detaljerat. Längden på 

intervjuerna varade i ca 60 minuter. 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet är säkrade genom tydliga 

beskrivningar kring tillvägagångssättet.  Dock fanns ett antal kvinnor som deltog i studien som var 

ganska mycket äldre än vad forskaren hade förväntat sig och detta kunde ha betydelse för 

resultatet men samtidigt ledde det till utförligare undersökning av känslor i anorexia nervosa. 
. Forskaren diskuterar även om hans kliniska erfarenhet kan ha påverkat analysen av uppgifter då 

han hade stora förkunskaper inom analysprocessen. Detta diskuteras vidare och det framkom att 

det är tillåtet att ha erfarenheter för att få en mycket mer ingående analys.  
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Artikel 6 

Referens Gila, A., Castro, J., Toro, J., & Salamero, M. (1998). Subjective body‐image dimensions in normal 

and anorexic adolescents. British Journal of Medical Psychology, 71(2), 175-184. 

Land  

Databas 

Spanien 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien är att utvärdera subjektiva mått av spanska anorektiska ungdomar jämfört med 

en normal population i samma ålder, med hjälp av en subjektiv Kroppsmåtts 

Apparat (SBDA) 

 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Empirisk studie 

 

Urval Deltagarna i den anorektiska gruppen var 85 kvinnliga patienter med diagnosen Anorexia nervosa 

som uppfyllde DSM - 111 – R kriterier för denna sjukdom. Dessa kvinnor deltar i sektionen vid 

barn- och ungdomspsykiatrin på ett sjukhus i Barcelona.  

Flickorna var mellan 12-18 år. Jämförelsegruppen bildades av 427 flickor från 

den allmänna populationen av nio olika skolor i Barcelona, för att ge en liknande social och 

kulturell bakgrund. Deras ålder var mellan 12-18 år. 

 

Datainsamling En teknik som används för att utvärdera deltagarnas uppfattning om deras kropp 

dimensioner är SBDA, det är en teknik som skattar kroppsstorleken.  En utvärdering av kroppsbild 

med SBDA användes innan behandlingen började. Deltagaren placerades på ett avstånd av två och 

en halv meter från apparaten. Detta avstånd anses lämpligt då det motsvarar en kroppsuppfattning 

som kan erhållas i en helfigurspegel.  En utvidgad siluett presenterades för patienten.  

Anvisningarna till deltagarna var standard, de förklarade att ringarna representerade axlar, 

bröstkorgen, midja, höfter, lår och vader. Deltagarna ombads att ge exakt position där de trodde 

ringarna skulle vara för att representera de olika delarna av kroppen. 

Resultaten registrerades och de verkliga mätningarna togs därefter med en antropometer. 

Den verkliga siluetten kunde sedan jämföras med den subjektiva. Ett nytt test utfördes 

två veckor senare med 26 anorektiska patienter och 100 flickor från jämförelsegruppen 

 

Dataanalys Förhållandet mellan måtten vid den första och den andra mätningen bedömdes med hjälp av 

pearson product-moment correlation. För att jämföra de erhållna resultaten vid de båda testen. 

Men också tillgången av subjektiva och faktiska dimensionerna hos de två grupperna. T-test 

användes. 

 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Sambanden var högre i anorexia nervosa patienter än hos deltagarna från den allmänna 

befolkningen . 

Jämförelsegruppen hade en tendens att justera bättre ett subjektivt 

mått på det andra provet, men den anorektiska gruppen hade ökat subjektivt mått på omtestet. 

Jämförelsegruppen överskattade bara vissa delar av sin av sin kropp: bröstkorg, midja och höfter. 

De justerade axlar och vader till den verkliga storleken, och underskattade sina lår något större. 

Deltagarna i den anorektiska gruppen skattade alla delar av deras kropp som större men 

framförallt bröstkorg, midja och höfter, det var samma delar som jämförelsegruppen överskattade.  

Skillnaderna mellan det subjektiva och den verkliga siffran hos de anorektiska patienterna. 

Jämförelsegruppen visar att de anorektiska patienterna skattar alla sina kroppsdelar större än 

flickorna från jämförelsegruppen och alla skillnader mellan de två grupperna var statistiskt 

signifikanta. 
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Den enda signifikanta skillnaden var mellan de yngre kvinnorna 12-14 år och de äldre kvinnorna 

15-18 år. De yngre kvinnorna överskattade sin bröstkorg och detta var i jämförelsegruppen. 

 

De anorektiska ungdomarna överskattade alla delar av sin kropp, detta är den första skillnaden 

mellan patienter och befolkning i allmänhet. Patienterna med AN har en annorlunda kognitiv 

uppfattning som skiljer sig från den allmänna befolkningen, en bild som troligen är associerad 

med ångest, särskilt när det gäller vissa delar av kroppen. 

 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 77% 

Validitet: En preliminär validering hade genomförts med SBDA vid en tidigare studie med ett 

prov av 700 flickor från den allmänna befolkningen . Flera olika grupper utvärderades och mättes 

likadant som sedan kunde jämföras och testas. Begreppen som användes stämmer bra överens med 

de mätningar som gjorts SD, P-värde och medelvärde används. Testet som användes och 

presenterades i tabell var Student-fishers t. Resultaten diskuteras och jämförs med tidigare studier. 

 

Reliabilitet: De använde sig av test-retest som påvisade att stabilitet uppnåddes, de mätte vid 2 

olika tillfällen, SBDA visade sig vara stabilt globalt sett i både den anorektiska gruppen och 

jämförelsegruppen. 

Förhållandet mellan måtten vid den första och den andra mätningen bedömdes med hjälp av 

pearson product-moment correlation för att jämföra resultaten vid de båda testen. Korrelationen 

mellan första och andra tester visar att det inte skiljer sig nämnvärt vilket också stärks av att andra 

författare som har använt kroppsuppskattnings metoder förut. De författarna hade kommit fram till 

liknande resultat. 
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Artikel 7 

Referens Kyriacou, O., Easter, A., & Tchanturia, K. (2009). Comparing views of patients, parents, and 

clinicians on emotions in anorexia A qualitative study. Journal of health psychology, 14(7), 843-

854. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

 

Syfte Syftet med denna studie var att fastställa vad de vanligaste erfarna problemen som rör emotionell 

bearbetning hos patienter med AN från perspektivet av patienter med AN, deras föräldrar och 

kliniker. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fokusgrupper 

 

Urval Ett ändamålsenligt urval gjordes. En patientgrupp med 6 stycken inneliggande patienter med 

nuvarande Anorexia. Genomsnittsåldern var 26,8 år. 12 stycken föräldrar/vårdare som deltog i 

fokusgruppen, de rekryterades från vårdare och volontär databas som upprätthölls av 

ätstörningsenheten. Medelåldern var 52,5 år. Tillsist ingick en klinikergrupp som bestod av 7 

stycken sjuksköterskor, 3 stycken psykiatriker och 9 stycken psykologer. 

Datainsamling Ett demografiskt frågeformulär administrerades till alla deltagare . Informationen var 

insamlad från tre olika grupper av deltagare, för att få en detaljerad förståelse av erfarenheterna av 

emotionell bearbetnings svårigheter från ett antal källor. 

Följande frågor användes för att styra fokusgruppen till en öppen diskussion  
1. Vilka är de vanligaste problemen i samband med känslor och känslomässig behandling i 

ätstörningsbeteende? 

2. Vilka problem har människor med AN i sociala situationer, i mellanmänskliga interaktioner och 

i relationer? Intervjuerna bandades. 

Ett parallellt frågeformulär skickades till psykologer och psykiatriker för att det var svårt att samla 

alla i en fokusgrupp. 

 

Dataanalys Utskrifterna av svaren från alla fokusgrupper analyserades individuellt av den första författaren 

(OK) och andra författare (AE). 

En Induktiv tematisk analys genomfördes för att förstå 

de svårigheter som är förknippade med emotionell bearbetning 

i de som lider med ätstörningsbeteende, från flera perspektiv. 

Varje grupps transkribering undersöktes och upprepades djupt och kodades med hänvisningar till 

känslor och social kognition. De preliminära teman granskades kontinuerligt för att klustring eller 

gruppering i teman skulle framkomma. Författarna använde metoden för att minska och 

kondensera teman i de viktigaste kategorierna. 
 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats 7 stycken primära teman framkom.  Emotionell medvetenhet och förståelse, känslomässig 

intolerans, Känslomässiga undvikanden, känslomässiga uttryck och negativa övertygelser, 

Extrema emotionella svar, Sociala interaktioner och relationer och brist på empati.  

Problemen som identifierades för personer med AN var att förstå och hantera känslor. 

Tillsammans med negativa föreställningar som de har kring känslor. Detta tyder på att 

personer med AN har en ständig kamp för att förhandla om krav i vardagen och fungera på rätt 

sätt, både socialt och känslomässigt. 
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Studien gav väsentlig information om de känslomässiga och sociala svårigheterna som personer 

med AN har. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 88% 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Metoden är noggrant beskrivet och 

urvalet är relevant vilket gör att problemet belystes av patienternas egna erfarenheter även 

närstående och klinikers erfarenheter belyses, de använde sig alltså av triangulering. Författarna 

har förklarat ingående hur analysen gick till.  

Pålitlighet: Analysen genomfördes av den första författaren( OK ) och den andra författaren (AE). 

Analysen diskuterades regelbundet mellan författarna och den uppdaterades kontinuerligt under 

analysens gång. En forskningsdagbok användes även för att garantera trovärdigheten.   

Analyserna genomfördes i flera steg, kodningen skedde först separat och sedan gemensamt. 

Intervjuerna bandinspelades. 

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då alla delar beskrivs väldigt detaljerat. Författarna har 

diskuterat validitet och tillförlitlighet väldigt väl. 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet är säkrade genom tydliga 

beskrivningar kring tillvägagångssättet. Författarna tar upp att det behövs mer forskning inom 

området. Studie torde vara överförbar till andra grupper i liknande situationer. 
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Artikel 8 

Referens Skårderud, F. (2007). Eating one's words, Part I:‘concretised metaphors’ and reflective function in 

anorexia nervosa—An interview study. European Eating Disorders Review, 15(3), 163-174. 

 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

 

Syfte Syftet med denna studie är att få fram ytterligare förståelse av den specifika psykopatologin av 

Anorexia nervosa. Ett mer exakt mål är att utveckla ett mer exakt språk om kroppens symboliska 

roll i anorexia nervosa. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval 10 kvinnliga patienter i åldrarna 16-35 år som skulle uppfylla diagnos kriterierna för AN enligt 

DSM – IV. Alla patienter hade behandlat av författaren i mer än 6 månader. Patienterna blev 

grundligt informerade både verbalt och i text om syftet med studien och om terapeutens dubbla 

roll som läkare och forskare 

Datainsamling Datainsamlingen pågick under 2 år. Intervjuerna var semistrukturerade och varade i ca 1 timme. 

Det som skulle besvarar i intervjun var följande teman: Historien om din ätstörning: med dina 

egna ord. Attribution: Dina idéer om varför du fått ett sådant problem.  Viktiga vändpunkter, till 

det bättre eller sämre. Hur ätstörningar påverkar ditt liv, negativa eller positiva aspekter. 

Interaktionen Mellan Känslor and kognition och kroppsform, Vikt och Mat . 

 

Innan intervjun ägde rum så gjordes 4 stycken terapisessioner i ett tidsspann upp till 3 månader.. 

Detta gjordes för att minska stressen och blygsamheten för att bli inspelad.  

Intervjun och terapisessionen bandades. 

Dataanalys Intervjun och terapisessionerna transkriberades av en assistent i word text format. Ett 

datorprogram för textanalys användes (NVivo). En textanalys utfördes i 5 steg. Första steget var 

att markera alla uttalanden om mat eller organ.  2 noder skapades, mat och kropp. Andra steget 

gjordes med ytterligare urval av alla dessa uttalanden, en anslutning gjordes mellan mat eller 

kropp och beskrivningar av känslor och kognition. 3e steget i analysen var ett ytterligare urval av 

de uttalande som innehöll direkta beskrivningar eller tecken på en likhet mellan känslomässiga-

kognitiva tillstånd. 4e steget var att kategorisera olika kroppsmetaforer. Sista steget var att 

kategorisera och organisera in i hierarkisk ordning. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Olika "konkretiserande metaforer" beskrivs och kategoriseras, dessa täcker ett brett spektrum av 

kroppsliga erfarenheter och motsvarande känslor. Resultaten visar att det inte finns någon entydig 

eller sluten relation mellan förnekelse till mat i samband med Anorexia nervosa. Många citat från 

patienter i denna text visar det omedelbara sambandet mellan fysisk och psykologisk verklighet 

där känslor påvisas här och nu. Kroppsliga erfarenheter orsakar emotionella och kognitiva 

erfarenheter, liksom känslan av hunger kan framkalla tillfredsställelse. 

Denna studie kan hjälpa oss att inse varför anorexia kan vara svårt att förstå och att patienten kan 

vara svår att engagera eftersom hon är instäng i sig själv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 90% 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat. Metoden är noggrant beskrivet och 

urvalet är relevant vilket gör att problemet belystes av patienternas egna erfarenheter. 2 

huvudsakliga källor fanns till dataanalysen på grund av en önskan att öka forsknings kvalitén 



 BILAGA C 

 

 

 

genom triangulering. Författarna har förklarat ingående hur analysen gick till.  

Pålitlighet: Intervjun och terapisessionerna transkriberades av en assistent. Analysen diskuterades 

Ett datorprogram för textanalys användes.  

En textanalys utfördes i 5 steg. Intervjuerna bandinspelades. 

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då alla delar beskrivs väldigt detaljerat.  

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet är säkrade genom tydliga 

beskrivningar kring tillvägagångssättet. Studie torde vara överförbar till andra grupper i liknande 

situationer. 
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Artikel 9 

Referens Skårderud, F. (2007 b). Shame and pride in anorexia nervosa: A qualitative descriptive 

study. European Eating Disorders Review, 15(2), 81-97. 

 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

 

Syfte Syftet med denna studie är att beskriva olika typer och subtyper av skam, och deras 

interaktioner med symtom och betydelse i Anorexia nervosa 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ deskriptiv studie 

 

 

Urval Tretton kvinnliga patienter deltog i studien. De var i åldrarna 16 - 39. För att få delta i studien gick 

kvinnorna igenom nödvändiga kriterium. De var tvungna att uppfylla kriterierna för anorexia 

nervosa enligt DSM-IV (American Psychiatric Association,1994)  

8 av de 13 patienterna hade lidit av restriktiva subtyper av Anorexi (ANR). Patienter/deltagarna 

hade behandlats av författaren i mer än 6 månader. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick i över 2 år, eftersom endast ett begränsat antal patienter uppfyllde 

kriterierna för integration. De kvinnliga patienter med Anorexi nervosa intervjuades om deras 

allmänna förståelse av begreppet skam, vad de ansåg skamligt i sig, förr och nu, och skam i 

samband med att äta och kroppslig skam. Intervjuerna var semistrukturerade. De täckte 

ett brett spektrum av ämnen som är relevanta för ätstörningar (t.ex. historien om sin sjukdom i 

egna ord, vändpunkter, deras förståelse av funktioner Anorexia nervosa i deras liv). Skam var inte 

det enda område som undersökts. Det fanns specifika frågor om deras allmänna förståelse av 

begreppet skam, vad de ansåg skamligt i sig, 

De bandinspelade intervjuerna varade i cirka 1 timme.  

 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades av en assistent i Winword textformat. Vid analys av de transkriberade 

texterna användes ett datorprogram för kvalitativ textanalys: NVivo 

(Gibbs, 2002). Text analyserna var utförda efter varandra i följande steg som motsvarar de 

viktigaste forskningsfrågorna i den här artikeln, det beskriver olika typer och subtyper av skam i 

Anorexi nervosa. Dator programmet bygger på att så kallade noder. Noderna som framkom i 

intervjuerna var ”skam” och ”personlig skam” Ett tredje steg i analysen var ytterligare 

kategorisering, arrangera de olika enheternas betydelse i kategorier, med hänvisning till olika 

livsområden och psyke. Slutligen har dessa kategorier organiserats i hierarkisk ordning, i 

förhållande till överlägsna gemensamma kategorier. 

 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats När det gäller skam, framkommer två huvudkategorier de är " Globaliserad 

intern skam "och" Fokuserad skam ". I den första kategorin finns inga underkategorier, som 

stryker den globala känslan av skam. I den andra kategorin är konstruerad av olika underkategorier 

som påtalar de olika, "lokala" domänerna av skam.. Vissa kategorier illustreras med citat från 

intervjuer, andra med hänvisning till uttalanden utan att använda direkt citationstecken. 

Skam beskrivs i resultatet som en bidragande faktor till utvecklingen av anorexia nervosa 

Ett annat resultat är de sätt som symtomen i ätstörningsbeteendet kan generera till stolthet. 
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Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 89% 

 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet och stärks av citat och kategorier, även 

underkategorier. Metoden är noggrant beskriven. Urvalet är begränsat eftersom endast ett antal 

patienter uppfyllde kriterierna. Problemet belystes av patienternas egna erfarenheter och tankar. 

Analysen är välbeskriven och lättförståelig. Triangulering saknas 

Pålitlighet: Vid analys av de transkriberade texterna användes ett datorprogram för kvalitativ 

textanalys NVivo (Gibbs, 2002) terapeuten bedriver forsknings intervjuer med sina egna 

psykoterapipatienter. Patienterna deltog i minst 30 psykoterapeutiska sessioner med författaren. 

Intervjuerna bandinspelades. 

Bekräftelsebarhet: Studien är repeterbar då författaren har utgått från intervjuerna och alla delar 

beskrivs väldigt detaljerat. Längden på intervjuerna varade i en timme. 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet är säkrade genom tydliga 

beskrivningar kring tillvägagångssättet. Urvalet var lite begränsat då det bara är 8 av 13st av 

deltagarna som uppfyller kriterierna. 

De beskriver att det behövs mer forskning i framtiden där man behöver vidareutveckla 

beskrivningar samt utarbeta förstålelser av samspelet mellan Anorexia nervosa, skam och stolthet 

detta tycker forskarna skall ske i en studie med både kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign. 
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Artikel 10 

Referens Svenaeus, F. (2013). Anorexia nervosa and the body uncanny: A phenomenological 

approach. Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 20(1), 81-91. 

 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

 

Syfte Syftet är att visa att anorexia Nervosa varken är en kroppslig dysfunktion, eller bara en 

kulturprodukt. Snarare förstås störningen bäst som en sjukdom där den självständiga karaktären 

och den egna kroppen blir överväldigande på ett dödligt, och karakteristiskt sätt.  

 

Metod:  

Design 

Teoretisk artikel 

Fenomenologiskt tillvägagångssätt, teoretisk artikel. 

 

Urval Tanken bakom denna artikel är att föra en fenomenologi hur kroppen visas till anorektisk person, 

samt till personer runt henne, i färd med att bli och vara anorektisk. 

Det första person perspektivet kommer i detta försök användas som den centrala punkten av 

analys som författaren kommer att försöka få tankar utvecklade av fenomenologiska filosofer.  

Resultat som rapporteras av empiriska forskare som undersöker anorexi användes. 

Analysen exemplifieras och stöds av berättelser av flickor som lider av sjukdomen. 

Datainsamling I denna artikel görs ett försök att bättre förstå på vilket sätt kroppen blir främmande i Anorexia 

nervosa. Detta görs med hjälp av en fenomenologisk analys. Analysen exemplifieras och stöds av 

berättelser av flickor som lider av sjukdomen 

Dataanalys Filosofiskt försök att analysera frågan från ett konceptuellt perspektiv (tanken bakom är att föra en 

fenomenologi hur kroppen visas till en anorektisk person, samt till personer runt henne, i färd med 

att bli och vara anorektisk) 

 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Anorexia nervosa innehåller flera former av att vara    

alienerad från sin egen kropp på ett kusligt sätt, i den pågående strävan efter identitet upplevt av 

den person som utvecklar sjukdomen.  

Kroppen blir ett hinder och en fiende som måste kontrolleras, men de berör också på ett vardagligt 

sätt genom blickar av andra, social objektifiering. Denna objektifiering gör att flickan ser sin 

kropp som främmande, ful och fet. Denna kusliga känsla förstärks av hur kroppen förändras 

snabbt i puberteten. Mycket händer i kroppen och i utseendet som flickan kan ha svårt att 

identifiera sig med då flickan inte ännu känner sig som en kvinna. 

Flickan vill då ha kontroll över kroppen för att klara av denna kusliga förändring, och därmed är 

bantning och stress en strategi för att få kontroll. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet framgår inte som en egen rubrik då detta är en teoretisk artikel. Men det 

som författaren kommer fram till svarar mot syftet. Metoden är delvis beskriven så gott det går i 

en teoretisk artikel och ”urvalet” är relevant. Problemet belystes av flickornas egna erfarenheter 

men även utifrån tidigare empiriska forskningar. 

Pålitlighet: Författaren beskriver tydligt att han ska göra ett filosofiskt försök att analysera frågan 

från ett konceptuellt perspektiv. Det första personperspektivet kommer i detta försök att användas 

som den centrala punkten av analys.  Författaren kommer att försöka få tankar utvecklade av 
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fenomenologiska filosofer.   

Bekräftelsebarhet: Studien torde vara repeterbar då författaren har utgått från intervjuer och 

teorier. Analysen stöds av berättelser av flickor som lider av sjukdomen, dock så kunde författaren 

gärna presentera lite mer om flickorna. Eftersom detta är en teori artikel så ser inte upplägget ut på 

samma sätt. 

Överförbarhet: Utifrån att bedöma på ett annorlunda sätt så ser vi att trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet är delvis säkrade. Författaren skriver att fokusera på kroppen utifrån erfarenheter 

av anorektisk personen kommer att innebära att försöka förstå och hjälpa den som berörs av 

anorexi med hur hon finner sin kropp som främmande och kuslig. Därför hade resultatet varit 

överförbart till andra grupper i liknande situationer. 

Referens Øverås, M., Kapstad, H., Brunborg, C., Landrø, N. I., & Lask, B. (2014). Memory versus 
perception of body size in patients with anorexia nervosa and healthy controls. European 
Eating Disorders Review, 22(2), 109-115. 
 

Land  

Databas 

Norge 

CINAHL 

 

 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka kroppsstorleks uppskattning baserad 

på minne och perception, hos patienter med AN jämfört med en frisk kontrollgrupp och justera för 

potentiella confounders  bland annat ångest under bedömning. 

 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

En tvärsnittsstudie med hypotesprövning. 

 

Urval Urvalet bestod av 37 kvinnor som diagnostiseras med AN eller subthreshold AN. ( innebär att de 

inte uppfyller kriterierna för AN) 

och 35 friska kvinnor, med en åldersgruppen14-29 år.  Patienterna rekryterades från fem olika 

enheter som är specialiserade vid behandling av ätstörningar i Norge. 

 

Datainsamling Alla deltagare bedömdes med samma åtgärder och index gruppen genomgick också den 

diagnostiska intervjun. För att bedöma depression och ångest användes Beck Depression 

Inventory. Intervjuerna genomfördes och betygsatt av utbildade intervjuare. 

För att bedöma kroppsstorleksuppskattning, användes en datoriserad kropps 

Storleks uppskattning program som hette Morphing programmet. 

Dataanalys En linjär regressionsanalys användes. Presenterades som medel med standardavvikelse (SD) eller 

standardfel (SE), median med 95% konfidensintervall. Skillnader mellan patient och kontrollgrupp 

testades med Student t-test för normalfördelad data och Mann-Whitney U-test för icke 

normalfördelad data.  Pearson korrelationsanalys utfördes för att studera förhållandet mellan 

möjliga confounders.   

 

En blandad modellanalys av varianten (ANOVA) utfördes för att undersöka om kroppsstorleks 

uppskattning (minne, kontroll och uppfattning) skilde sig mellan patienter och kontrollgrupp. 
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Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Första hypotesen var att patienterna skulle överskatta sin kroppsstorlek betydligt mer än 

kontrollgruppen, både i minnet och i uppfattningen.  Dessa resultat är i linje med de av flera andra 

studier. Andra hypotesen var att patienter med AN skulle överskatta sin kroppsstorlek mer i 

uppfattningen än minnet Denna hypotes bekräftades också. När man jämföruppskattning av egen 

kroppsstorlek i de två villkoren (minne vs uppfattning), fann de att patienterna överskattade 

kraftigt mer i synen än minnestillstånd. 

 

Tredje hypotes gick ut på att identifiera eventuella störande faktorer för att uppmärksamma kropp 

storleksuppfattningen i ett tidigare skede.  De trodde inte att ångest och depression spelade någon 

större roll, men i detta fall stred upptäckten mot hypotesen och det visade sig att ångest spelar en 

central roll i kroppsuppfattning i förhållande med AN. Resultat visade att patienterna överskattade 

sin kroppsstorlek betydligt mer än kontrollgrupperna, både i minnet och  i uppfattning. Vidare 

överskattade patienterna sin kroppsstorlek betydligt mer när uppskattning baserades på 

uppfattning än i minnet. 

Ångest under bedömningen visade sig vara en bidragande faktor för överskattning av 

kroppsstorlek. Resultaten tyder på att oron spelar en roll i överskattning av kroppsstorlek 

i samband med AN. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 91%  

Validitet: Det som var avsett att mätas mättes, alla deltagare bedömdes med samma åtgärder och 

olika instrument användes för att mäta både depression och kroppsuppfattning.  Kvinnorna blev 

informerade före studien och ett program för att mäta kroppsuppfattning användes, detta program 

hade använts i tidigare studier.  De begrepp som användes stämde bra överens med de mätningar 

som gjordes. Detta presenterades i modeller med standardavvikelse (SD) eller standardfel (SE), 

median med 95% konfidensintervall. Hypotesresultatet presenterades tydligt. Författarna jämför 

och hänvisar deras resultat med tidigare forskning. 

 

Reliabilitet: Mätningarna är gjorda utan påverkan av forskaren, de använde sig även av utbildade 

intervjuare när de gjorde intervjuerna. Tre stycken hypoteser testades varav i den tredje kom de 

fram till att ångest kan vara en bidragande faktor för överskattning av kroppsstorlek. 

Mätningarna gjordes både i en kontrollgrupp och i patientgruppen, man lät jämföra resultaten.  

Pearson korrelationsanalys utfördes för att studera förhållandet mellan möjliga confounders.  
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