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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Påverkan från media och strävan att efterlikna idealet kan leda till missnöje över 
den egna kroppen, vilket i sin tur kan leda till att en individ utvecklar anorexi. Anorexi är en 
sjukdom som framförallt drabbar unga individer och har både kroppslig, mental och social 
påverkan. Det finns ett flertal olika vårdenheter att tillgå och behandlingen är 
individanpassad. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med anorexi.  
Metod: En litteraturstudie som baserades utifrån fem självbiografier analyserade med hjälp av 
Lundmans & Hällgren Granheims (2012) kvalitativa manifesta innehållsanalys. 
Resultat: Det framkom att anorexi medförde förändrad kroppsuppfattning. Känslor av ångest 
och rädsla blev individernas vardag, samtidigt ingav sjukdomen trygghet. Individerna hade 
manisk kontroll över mat och träning, men blev längre in i sjukdomsförloppet allt mer 
kontrollerade av anorexin och den ‘’inre rösten’’. Tillfrisknandet beskrevs som en lång 
process och krävde stöd både från familj, vänner samt olika vårdenheter.  
Slutsats: Anorexin innebar både kroppsligt, mentalt och socialt lidande. Som sjuksköterska är 
det därför betydelsefullt att se hela patienten för att stärka individens hälsoprocesser. Det är 
även viktigt att skapa ett förtroende för vården vilket kan göras bland annat genom ett 
professionellt bemötande.  
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INLEDNING 
Anorexi är en sjukdom som vi kommit i kontakt med under vår verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU). Personalen påtalade då bristande kunskap i bemötande av individer som 
drabbats av anorexi. Detta skapade därför ett intresse hos författarna att studera upplevelsen 
av att leva med anorexi.  
 
‘’Mina tankar kretsade nu bara kring hur bra allt skulle bli när jag äntligen var smal. Då 
skulle både mitt självförtroende och självkänsla komma tillbaka’’ (Rosén, 2014). Idag svälter 
allt för många sig till följd av jakten på lycka, framförallt unga individer. Istället för lycka kan 
svälten leda till en kamp där inte bara den drabbade individen påverkas utan också familj och 
vänner. Media har stor inverkan eftersom fokus ofta ligger på mat och utseende.  
På TV visas program där överviktiga förlöjligas för sin kost och vikt medan klädreklamer 
med smala modeller speglar kroppsidealet och perfektion. Jakten på lycka och pressen till att 
leva ett hälsosamt liv kan leda till hälsostress (ibid). 

BAKGRUND 

Beskrivning av anorexi 
Centralt för anorexi är reducerat matintag, rubbad kroppsuppfattning och strävan efter att 
ständigt gå ner i vikt. En individ som lider av anorexi kan bland annat minska det dagliga 
kaloriintaget, motionera extremt mycket och i vissa fall använda läkemedel som 
vätskedrivande samt laxermedel för att minska i vikt (Allgulander, 2015). 
 
Medias påverkan kan leda till självobjektifiering vilket ökar missnöjet över den egna kroppen. 
Detta kan i sin tur leda till att individen testar olika metoder för att gå ner i vikt (Dakanalis et 
al., 2014). Det som utlöser anorexi är nästan alltid bantning, inte bantningen i sig utan 
missnöjet över den egna kroppen. Kvinnligt kön samt åldern 13-25 år är riskfaktorer för att 
drabbas av anorexi. I dagsläget finns ingen vetenskaplig teori varför just kvinnor inom det 
åldersspannet drabbas i störst utsträckning. Det finns även riskfaktorer i en individs uppväxt 
som gör att individen har större chans att utveckla anorexi. Det kan till exempel vara familjer 
som fokuserar på att maten ska vara fettsnål och sötsaker ska undvikas. Även synen på 
utseendet inom familjen kan bli en riskfaktor, om vikt och synen på den egna kroppen är 
något som ständigt ligger i fokus. Många föräldrar brukar även banta oavbrutet och ibland 
även tillsammans med sina barn (Glant, 2013).      

Kroppsliga förändringar                             
Vid anorexi hamnar kroppen i svält vilket resulterar i att organen påverkas. Kroppen börjar 
bryta ner fett och muskler som omvandlas till bränsle. Detta leder till sänkt ämnesomsättning, 
undervikt samt muskelsvaghet. Vävnadsnybildning och sårläkning försämras men även 
nybildning av blodkroppar vilket bidrar till blodbrist. Eftersom hjärtat är en muskel försämras 
även dess kapacitet till att jobba vid svält, hjärtverksamheten försämras och blir långsammare. 
Hjärtrytmen kan rubbas vilket resulterar i att även pulsen blir kraftigt nedsänkt. Vid svår 
anorexi kan hjärtat bli så påverkat att det leder till hjärtsvikt, vilket kan leda till plötsliga 
dödsfall.  
 
Ett av de tidigaste kroppsliga symtom som uppkommer vid anorexi är att menstruationen 
upphör (Glant, 2011). Detta beror på att produktionen av könshormoner störs eller avstannar 
helt, ytterligare följd symtom på detta är att brösten krymper. Andra symtom som uppkommer 
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är att sköldkörtelns funktion avtar, benskörhet och förstoppning på grund av nedsatt 
tarmmotilitet (Allgulander, 2015). Som tonåring i växande fas kan både längdtillväxten och 
viktutveckling påverkas och avstanna (Keski-Rahkonen et al., 2011).  

Mental påverkan 
Det är vanligt att en individ som nyligen insjuknat i anorexi ser fler positiva faktorer än 
negativa med den kraftiga viktnedgång som sjukdomen medför och har därför inte viljan att 
söka vård. Individen ser sjukdomen som en del av sig själv och något som är centralt i livet.  
(Keski-Rahkonen et al., 2011). Sjukdomen ses till en början som ett hjälpmedel för hantering 
av negativa känslor eftersom känslorna kontrollerades genom att endast fokusera på mat och 
träning (Williams & Reid, 2012). Sjukdomens positiva effekt avtar med tiden och anorexin 
blir något som medför samma svårigheter som individen hade innan insjuknandet. Den 
negativa självbilden återkommer samtidigt som känslan av att inte vara i kontroll och 
svårigheten att hantera känslor växer fram (Fox & Diab, 2013). En individ som drabbas av 
anorexi har också oftast sämre självkänsla och en känsla av att inte passa in i samhället samt 
med sina medmänniskor. Viktnedgången anorexin medför blir ett sätt för dem att försöka bli 
accepterade av människor runt omkring dem (Patching & Lawler, 2009).  
 
Anorexi medför ofta starka känslor som individerna försöker kontrollera med olika strategier. 
De försöker bland annat undvika känslorna och undangömma dem inför sina medmänniskor, 
för att inte framstå som svaga (Espeset, Gulliksen, Nordbø, Skåderud & Holte, 2012). 
Anorexin kan även leda till att individen avstår helt från sociala sammanhang för att undvika 
känslor. Men även för att sjukdomen gör att personlighet och intressen försvinner eftersom 
det anorektiska beteendet är centralt i deras liv (Englenius, 2012).  

Social påverkan 

Anorexi påverkar hälsan negativt. Andra faktorer som kan påverkas negativt är dagliga 
aktiviteter, studier och arbete (Keski-Rahkonen et al., 2011). Hur relationen med familjen 
påverkas vid anorexi kan variera, en del individer anser att familjen blir ett stort stöd medan 
andra får en försämrad relation till familjen (Robinson, Kukucska, Guidetti & Leavey, 2015). 
Kommunikationen inom familjen kan försämras och det blir lätt irritation och konflikter 
eftersom alla har olika åsikter om vad som är bäst för familjemedlemmen som lever med 
anorexi (McCormack & McCann, 2015).   
    
De individer som lever med anorexi känner sig ofta tvungna att isolera sig från sin omgivning. 
Rädslan för grupptryck som leder till att de måste äta är stor, vilket bidrar till en försämrad 
vänskap och därför undviks oftast sociala relationer. Deras förmåga till att arbeta försvåras 
även eftersom anorexi innebär att hjärnan ständigt är upptagen av anorektiska tankar som 
tankar på mat, träning och hur andra ser på dem. Den dåliga fysiska hälsan, låga energin på 
grund av lågt matintag samt sjukskrivningar och regelbundna inläggningar på sjukhus 
påverkar också möjligheten att kunna ha ett arbete (Robinson et al., 2015). 

Diagnostisering  
Ett antal symtom krävs för att en individ ska få diagnosen anorexi. Det krävs att individen har 
utmärkande viktnedgång som orsakat undervikt, graden av undervikt bestäms med hjälp av 
Body Mass Index (BMI). BMI under 17.5 hos kvinnor och 19 hos män räknas som undervikt. 
Ytterligare symtom som krävs för att ställa diagnos är att individen har skev 
kroppsuppfattning vilket inkluderar en rädsla för viktuppgång och att individen ser sig som 
överviktig trots allvarlig undervikt. Hos kvinnor krävs även att minst tre menstruationer i rad 
uteblivit. Diagnoskriterier hos barn skiljer sig. Eftersom de inte är fullt utvecklade går det inte 
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att utgå från BMI och utebliven menstruation, utan istället blir längdtillväxt och 
viktutveckling, skev kroppsuppfattning och en rädsla att gå upp i vikt avgörande symtom 
(Keski-Rahkonen et al., 2011).           

Lämplig behandling vid anorexi                                    
För en individ som är drabbad av anorexi finns ett flertal behandlingsmetoder. Inom 
primärvården där bland annat skolhälsovården och ungdomsmottagningen inkluderas kan 
individer som är drabbade av anorexi få hjälp med stödjande- och motiverande samtal. De kan 
även få lågintensiv behandling till exempel stödjande av dietist men även somatiska kontroller 
som kontroll av vikt, blodtryck och puls. Primärvården ‘’fångar upp’’ många av de som 
insjuknat i anorexi och hjälper dem sedan vidare till mer specialiserad vård. I den 
specialiserade vården ingår bland annat barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 
Allmänpsykiatrin men även hög-specialiserad ätstörningsvård där specialister på anorexi är 
anställda. Individen kan även få hjälp inom öppenvård eller inläggning på avdelning beroende 
på hur sjuk den är (Keski-Rahkonen et al., 2011).    
    
Behandlingen för individer som lever med anorexi är individanpassad. Kognitiv 
beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod som brukar användas vid anorexi som visat ha 
god effekt. Behandlingen har även visat sig resultera i en minskad återfallningsrisk till 
anorexi, efter tillfrisknande där individen har uppnått normal vikt. Det mest centrala i 
behandlingen för anorektiker är att lära individen äta normalt igen. Har de svårt att få i sig mat 
och inte får i sig den födan som krävs tillsätts näringsdrycker. Vid svår anorexi som innebär 
kroppstemperatur under 35,5-36,0 grader och en puls som underskrider 35-40 slag per minut 
kan sondmatning sättas in. Är individen som lever med anorexi djupt deprimerad kan 
antidepressiva läkemedel bli aktuellt (Allgulander, 2015). 
  

TEORETISK REFERENSRAM 
Eftersom fokus i studien är på den sjukes upplevelser kommer vårdvetenskapen genomsyra 
studien. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att vårdvetenskapen är en autonom vetenskap 
som fokuserar på den unika individens situation för att stärka och stödja hälsa. Människan ses 
som en helhet. Det går inte att urskilja kropp och själ utan hela människan ska vårdas. Studien 
utgår från tre vårdvetenskapliga begrepp; livsvärld, levd kropp samt lidande och hopp som 
anses relevanta för studiens syfte.  

Livsvärld 

Varje individ har en unik livsvärld. Det är utifrån livsvärlden en individ förstår sig själv, 
andra och världen. Vid sjukdom kan individen genom livsvärlden skildra hur den upplever 
hälsa, välbefinnande och lidande. Den delger även kunskap om hur sjukdomen påverkar den 
anorexidrabbade individens känsla av mening och sammanhang samt hur vardagen påverkas. 
Livsvärlden är en central del i vårdandet och något som alltid bör beaktas. Genom att ta del av 
livsvärlden hjälper det sjuksköterskan att främja individens hälsoprocesser samt förstå hur den 
unika individen upplever sjukdom. Trots att vårdgivaren har kunskap om anorexi sedan 
tidigare är det ingen erfarenhet som går att generalisera rakt av. Upplevelsen av att leva med 
anorexi är unik och livsvärlden hjälper vårdgivaren att få kunskap om hur anorexi påverkar 
just denna individ och kan på det sättet vägleda mot hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 



 4 

Levd Kropp 

Den levda kroppen består av en helhet där kropp och själ sammanstrålas. Kroppen är och har 
tillgång till världen (Dahlberg & Segesten, 2010). Den är ständigt närvarande i alla situationer 
och därmed inget en individ kan fly från (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Varje 
förändring i kroppen ger även en förändring av tillgången till världen och livet. Kroppen kan 
även ses som ett subjekt och livsvärlden är till grund för den levda kroppen som är fylld av 
erfarenheter, minnen, upplevelser, tankar och känslor. Kroppen är både meningsbärande och 
meningsskapande (Dahlberg & Segesten, 2010). Det sker en tydlig förändring när en individ 
drabbas av anorexi. Individen ser sin kropp som en bild av sig själv och speglar sig därigenom 
med samhällets ideal. Där ständiga förväntningar finns på idealkroppar (Wiklund Gustin & 
Bergbom, 2012). Vid anorexi är det inte kroppen som ger tillgång till livet utan istället är det 
kroppen som styr eller förhindrar tillgång till livet. Kroppen påverkas och bryts ner vilket 
leder till att funktionen delvis upphör (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Lidande och hopp  
Lidandet kan beskrivas som en subjektiv upplevelse och kan vid anorexi yttra sig både 
kroppsligt, emotionellt och existentiellt. Upplevelsen av lidande kan bland annat innefatta oro, 
ångest och smärta. När anorexi övergår till ett lidande kan det innebära att individen förlorat 
kontroll, har känslor av ångest, hopplöshet och ensamhet. Det kroppsliga lidandet är det 
lättaste att lindra vid anorexi. Det är det mentala som kräver styrka och tid. Det finns ett 
behov hos individen att få “gråta ut’’ sitt lidande. Även om lidandet tar över kan individen 
periodvis känna hopp trots hopplöshet, och glädje trots sorg. Ett sätt att ta sig ur lidande vid 
anorexi är att hitta kraft hos närstående och andra individer som har tillfrisknat från samma 
sjukdom. Lidandet kan då så småningom leda till försoning, känsla av en nystart och kan 
därigenom stärka individen (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012).  

PROBLEMFORMULERING 
Centralt för anorexi är ett reducerat matintag och rubbad kroppsuppfattning. I grunden ligger 
ofta ett bristande självförtroende och med medias spegling av det ideala utseendet kan detta 
leda till självobjektifiering. Tidigare forskning visar att en individ som initialt insjuknat 
upplever mer positiva faktorer av sjukdomen såsom komplimanger för viktnedgång och 
känsla av kontroll. Så småningom överväger den negativa påverkan eftersom symtomen är 
både kroppsliga, mentala och sociala. Relationen med familjen påverkas både positivt och 
negativt. En del individer såg dem som ett stöd medan andra fick en försämrad relation under 
sjukdomsförloppet. Sjukdomen bidrar ofta till att individerna isolerade sig och minskar även 
möjligheterna för dem att ha ett arbete. Det krävs att individen påvisar vissa symtom för att 
diagnosen anorexi ska ställas och rätt behandling kunna sättas in. Det finns tre nivåer 
primärvård, specialistvård och högspecialiserad vård där individen kan få behandling. 
 
Vid anorexi kan individen genom livsvärlden beskriva upplevelser av sjukdomen och 
erfarande av hälsa, lidande och välbefinnande. Utifrån självbiografier vill författarna studera 
upplevelsen av att leva med anorexi. Genom ökad kunskap och förståelse skapas förutsättning 
av att bemöta och ge god vård för individer som insjuknat i anorexi. 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med anorexi.  
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METOD 

Design 

En litteraturstudie baserad på självbiografier som genomfördes med kvalitativ ansats. En 
kvalitativ ansats ansågs relevant för studien eftersom syftet var att studera subjektiva 
upplevelser. I en kvalitativ studie studerar forskaren data utan tidigare antaganden om 
forskningsområdet. Det finns även en strävan efter att få helhetsförståelse för det som studeras 
(Olsson & Sörensen, 2011). Självbiografier valdes eftersom de subjektivt belyser upplevelsen 
av att leva med anorexi. 

Datainsamling 
Sökningarna efter självbiografier genomfördes i databasen Libris. Svenska registrerade 
bibliotek bygger där upp innehåll av litteratur som uppdateras dagligen. Med hjälp av Libris 
kunde relevanta biografier strukturerat sökas upp. Detta genom användning av sökord som 
utgår från studiens ämne. Sökorden som valdes var ‘’anorexi’’,’’ anorexi nervosa’’ och 
‘’biografi’’ (Se bilaga 1).  
 
Urvalsförfarande 

Resultatet baserades på fem självbiografier som belyser upplevelser av att leva med anorexi. 
Samtliga självbiografier skulle vara offentligt publicerade. Datainsamlingen gjordes via 
databasen Libris. Eftersom att antal sökträffar översteg fem självbiografier gjordes ett urval 
genom att läsa titel, sammanfattning samt publiceringsdatum. Totalt 46 böcker framkom vid 
sökningen. För att ytterligare avgränsa gjordes en manuell sortering på årtal eftersom Libris 
inte hade denna funktion. Efter denna kvarstod 16 självbiografier relevanta för syftet som 
lånades hem. Sammanfattning av dessa lästes och därefter sorterades de ut som inte 
representerade studiens syfte. Totalt blev nio böcker relevanta och därefter lästes inledningen 
i böckerna och slutligen valdes fem ut som ansågs vara lämpliga för syftet.  
 
Inklusionskriterierna baserades på individer i åldrarna 13-25 år eftersom flest insjuknar inom 
detta åldersspann och skulle även beskriva subjektiva upplevelser av att leva med anorexi. 
Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska och det fick inte vara mer än tio år sedan 
publikation. Exklusionskriterierna var att exkludera böcker som innehöll självskadebeteende, 
närståendes berättelser och andra ätstörningar som bulimi och ortorexi. Självbiografierna som 
slutligen valdes ut var, Kenneths Marionett: min kamp mot anorexin av Malin Lagerstedt, En 
anorexisaga av Mea Suhonen Frohm, Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi av Tina 
Nordlund, Som en svala lär sig flyga: anorexi nervosa - i dödens armar av Rebecka Josefsson 
och Varje dag har vi en liten tävling av Hanna Österberg (Se bilaga 2). 
 

Analys 
Självbiografierna lästes individuellt av båda författarna för att en individuell bild skulle 
skapas. Under läsningen markerade författarna enskilt ut de meningar som ansågs relevant för 
studiens syfte. Tolkning av data gjordes ur ett manifest perspektiv vilket Lundman & Hällgren 
Granheim (2012) beskriver som att vara textnära utan att egna tolkningar vägs in. Vid 
dataanalysen användes en kvalitativ innehållsanalys. De meningar som markerats vid läsning 
bildade meningsenheter som skrevs ner i ett dokument och därefter bildade författarna koder, 
underkategorier samt kategorier utifrån varje meningsenhet. Lundman & Hällgren Granheim 
(2012) beskriver att meningsenheter innebär meningar eller stycken av text som hör ihop. 
Kondensering av meningsenheterna görs för att data ska bli enklare att analysera. En kod 
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sammanfattar ytterligare och lyfter ut den viktigaste innebörden i meningen, 
överensstämmande koder skapar sedan underkategorier som till sist bildar kategorier. 
Kategorierna som bildades av meningsenheterna och stämde överens med varandra bildade 
sedan huvudrubriker i studiens resultat (Se bilaga 3). Kvalitetsgranskning genomfördes på 
samtliga självbiografier utifrån Segesten (2012) källkritik och tryckt text (Se bilaga 4). 
 
Förförståelse  
Det föreligger tidigare kunskap och erfarenhet om anorexi hos författarna eftersom båda mött 
både patienter och bekanta som varit drabbade. Dessa tidigare kunskaper och erfarenheter 
utgör en förförståelse. Dahlberg & Segesten (2010) hävdar att förförståelsen påverkar hur 
individen tolkar det som läses. Det finns en risk att en individ med hjälp av förförståelsen 
endast bestyrker tidigare kunskap. Ett lämpligt sätt att använda sin förförståelse är att använda 
tidigare kunskap som stöd. De beskriver vikten av att vara medveten om sin förförståelse och 
att med ett professionellt förhållningssätt kunna sätta den åt sidan och inte ge den för stort 
utrymme. Författarna till studien var medvetna om sin förförståelse och för att minimera 
påverkan på resultatet så fördes diskussioner sinsemellan.  

Forskningsetiska aspekter     

I all forskning är forskningsetiska aspekter betydelsefulla att ta hänsyn till. Genom hela 
studien gjordes etiska övervägande som i val av ämne och genomförande (Sandman & 
Kjellström, 2013). Eftersom etiska övervägande skulle göras diskuterade och reflekterade 
författarna om upplägg samt genomförande genom hela studien. Studiens resultat baserades 
på litteratur i form av självbiografier. Eftersom författarna i dessa självbiografier har valt att 
skriva sina böcker som sedan publicerats av ett förlag har de genom det också godkänt 
offentlig publicering. Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver dock vikten av att korrekt 
återge informationen och inte väga in egna tolkningar så att berättelserna förvrängs men även 
att ta hänsyn till författarnas integritet. Eftersom författarna till självbiografierna inte är 
anonyma var det viktigt att ta hänsyn till deras integritet och värderingar. Författarna till 
studien använde sig utav citat från självbiografierna för att stärka det som skrivs i resultatet 
och minimera risken för feltolkning. 

RESULTAT 
Resultatet är baserat på fem självbiografier där upplevelsen av att leva med anorexi belyses. 
Utifrån individernas upplevelser har tre huvudkategorier och sju underkategorier utformats (se 
Tabell 1). 
 
Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori  Underkategori 

Känslomässig påverkan Förändrad kroppsuppfattning 
Ångest yttringar 
Ambivalens mellan rädsla och trygghet 

Behov av kontroll  Kontroll över mat och träning 
Förlora kontrollen till anorexin 
 

Upplevelse av samspel med omgivningen Relationen med familj och vänner 
Mötet med hälso- och sjukvården 
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Känslomässig påverkan 
Det framkom i självbiografierna att anorexi skapade känslomässig påverkan. Den ständiga 
kroppsfixeringen skapade både ångest och rädsla. Samtidigt blev sjukdomen deras nya 
identitet och med det också en trygghet 
 
Förändrad kroppsuppfattning 
Att leva med anorexi ledde till förändrad kroppsuppfattning och gav ändrad syn på hur deras 
kroppar egentligen såg ut. Samtliga individer hade en strävan efter ständig viktnedgång. En 
fortsatt viktnedgång skulle leda till ett bättre liv eftersom det skulle leda perfektion. Ett bättre 
självförtroende, uppmärksamhet och andras beundran eftersträvades hos samtliga individer. 
“Tänk om jag var jätte smal och snygg, alla som är smala är så snygga, de kan använda vilka 
kläder som helst och ändå sitter de perfekt. För smal är lika med snygg?” (Josefsson, 2014, 
s.9).  
 
Trots allvarlig viktnedgång såg individerna inte någon förändring på den egna kroppen och 
tankarna samt viljan om fortsatt viktnedgång fanns kvar. Vid spegling upplevdes avsky 
eftersom de såg fett hänga ut på olika delar av kroppen, speciellt mage, rumpa och lår. Ett 
ständigt fokus på dessa kroppsdelar ledde till att de tillslut såg sig blinda och märkte inte hur 
de magrade. Trots att närstående anmärkte på individernas magrande hade de svårt att ta det 
till sig. Det faktum att deras medmänniskor anmärkte på en viktnedgång gav individen en 
känsla av glädje över att de lyckats gå ner i vikt även om de inte upplevde det själva.   
 
Individerna beskrev att deras kroppar upplevdes som tunga och beskrev ord som flodhäst och 
blåsfisk. Känslan av svullnad i kroppen upplevdes främst efter matintag. “Jag avskyr känslan 
av att vara full av mat och bara känna hur jag sväller upp. Känslan av att allt bara växer, 
ångesten likväl som kroppen. jag vill vara smal och må bra’’ (Österberg, 2007, s.43). 
 
Ångest yttringar 

Att leva med anorexi innebar enorm ångest hos individerna. De hade bland annat ångest över 
mat, träning och kroppen men även deras beteende, vilket innebar att ångesten blev en ständig 
följeslagare i vardagen. Samtliga individer beskrev att de avskydde ångesten och gjorde 
nästan vad som helst för att slippa den. Den största ångesten uppkom vid matintag och det 
enda sättet att lindra den var att förbränna allt de ätit. Individerna försökte även undvika allt 
som bidrog till ångest. “Jag undvek allt som gav mig ångest, det vill säga mat, kalorier” 
(Josefsson, 2014, s.69). 
 
Att väga sig var också ett moment som skapande ångest. Individerna minskade 
okontrollerbart i vikt vilket krävde noggranna viktkontroller både i hemmet och på 
vårdenheterna. När individen behövde väga sig upplevdes oro och ångest över vad vågen 
skulle visa. Viktuppgång upplevdes som ett misslyckande och ångesten blev ofantlig, men vid 
viktnedgång erfors en lyckokänsla och ångesten minskade trots att de visste att viktnedgång 
skulle ge konsekvens från vården eller att närstående skulle bli besvikna. ‘’Så vid en vägning 
hade jag gått upp ett helt kilo, jag blev lika förvånad som de. Eftersom jag inte alls hade varit 
beredd på den summan, så kom ångesten med stormsteg’’ (Josefsson, 2014, s.80). 
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Ambivalens mellan rädsla och trygghet 
Det framkom hos samtliga individer att det fanns en stark känsla av rädsla under 
sjukdomsförloppet. Rädslan kunde bland annat vara kopplad till matintag eftersom det kunde 
innebära viktuppgång, men det fanns även en rädsla för sjukdomen och den långa kampen ett 
tillfrisknande skulle innebära. Den starka rädslan för viktuppgång som sjukdomen medförde 
var återkommande i samtliga självbiografier. Rädslan infann sig även under behandling 
eftersom den kunde leda till viktuppgång.  
 
Jag kan bara känna mig helt förvånande ibland och rädd. Jag är egentligen rädd. Rädd för 
mig själv och för mina konstiga tankar, rädd för min framtid och mina vanor. Rädd för att bli 
tjock, rädd för att vara för smal. Fy fan vad jag hatar att vara rädd!. (Suhonen Frohm, 2008, 
s.44-45)  
 
Det fanns en sammankoppling mellan att känna rädsla för anorexin men ändå se den som en 
trygghet. Sjukdomen hade varit i deras liv så länge att det var svårt att föreställa sig ett liv 
utan den. Anorexin var deras identitet, en del utav dem och något som ständigt tog upp tid. 
Det fanns samtidigt en rädsla över hur stark kontroll sjukdomen hade över dem samt den 
svåra ångesten som måste konfronteras för att kunna bli frisk.  
 
Anorexian är din flytväst. Den har varit din mardröm men även din trygghet i två och ett halvt 
år nu, förklarar Elvy och jag lyssnar. Hon har så rätt. Hur kan hon pricka så rätt? Hur kan 
hon bara, utan att jag förklarar, förstå och förklara precis hur jag känner?. (Lagerstedt, 
2015, s.352) 

Behov av kontroll 
Det framkom i självbiografierna att samtliga individer hade ett kontrollbehov. Initialt var 
anorexin en metod för individerna att få kontroll över sig själv, men längre in i 
sjukdomsförloppet blev de allt mer kontrollerade av sjukdomen.  
 
Kontroll över mat och träning 

Det framkom hos individerna att mat och träning är en central del i en anorektikers liv. 
Genom kontroll på matintag, hur mycket kalorier maten innehöll samt mängden träning som 
behövs för att förbränna matintaget hade samtliga individer ett kompensationsbeteende, vilket 
innebar att allt matintag krävde kompensation med träning. Träningen sågs inte längre som 
något positivt, utan som ett tvång där det enda syftet med träningen var viktnedgång. 
Nordlund (2007) skriver ‘’Min vardag förvandlades snabbt till matematik. Om jag tränade si 
och så mycket kunde jag bara äta si och så mycket. Annars skulle jag bli tjock, annars skulle 
jag bara vara värdelös.’’ (s.105). 
 
De beskrev den extrema kontroll över mat och träning som manisk och att ständigt ha kontroll 
tog mycket tid och energi. Det krävdes planering för att hinna med träning mellan måltiderna 
och de beskrev sina liv som inrutade. Detta ledde till att de isolerade sig eftersom sociala 
tillställningar ofta innebar någon form av mat. Trots att kontrollen tog mycket tid och energi 
gav det en känsla av stolthet över att de klarade av att kontrollera sig själva. Det fanns 
antingen en känsla av stolthet eller besvikelse beroende på hur de lyckats kontrollera mat och 
träning under dagen när de gick och la sig på kvällarna. Kvällen var också den tiden planering 
av mat och träning till nästkommande dag gjordes.  
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Förlora kontrollen till anorexin 

Upplevelsen av att vilja ha ständig kontroll var genomgående i självbiografierna. Individerna 
blev dock allt mer kontrollerade av sjukdomen desto sjukare de blev. Anorexin hade en röst 
som styrde dem och berättade hur de skulle handla i olika situationer. Det fanns en rädsla för 
rösten och det kändes som ett tvång att följa den. När de däremot gick emot rösten fick de 
extrem ångest och rösten nedvärderade dem. Josefsson (2014) skriver ‘’Rösten och personen 
inom mig påminde mig varje dag om hur dålig och ful jag var. Varje gång jag passerade 
spegeln i hallen så lyste det med röd text i mitt huvud “FUL”.’’ (s.28). Individerna förlitade 
sig på rösten och på allt den sa. Detta försvårade för dem vid behandling.  
 
De upplevde sig som en människa med två olika viljor. Deras logiska tänkande sa att de måste 
äta för att överleva och att det inte är normalt att se ben som sticker ut på kroppen. Rösten i 
huvudet menade att matintag gjorde individerna tjocka och fick dem att se deras kroppar 
mycket större än vad de egentligen var. Lagerstedt (2015) skriver ‘’En liten röst i mitt huvud 
säger, Låt bli! och en annan säger Ta den, ta den, det är bara en bit.’’ (s.63). 

Upplevelse av samspel med omgivningen 
Att leva med anorexi påverkade samspelet med omgivningen. En del individer i 
självbiografierna upplevde att samspelet med omgivningen var viktigt och gav stöd under 
sjukdomsförloppet. Men när anorexin tog över och ångesten blev för stor upplevdes 
omgivningen som en belastning. 
 
Relationen till familj och vänner 

Individerna påtalade att familj och vänner betydde mycket och gav ett stort stöd under 
sjukdomsförloppet. En del familj och vänner sympatiåt vilket innebar att de åt en större 
portion än den som led av anorexi, detta för att individen inte skulle få lika stor ångest vid 
matintag. Flera av dem skrev tackbrev till sin familj och vänner för att de aldrig gav upp och 
hjälpte dem att söka vård. De var även tacksamma över familjens stöd trots att det var en 
påfrestande period för samtliga. Det var dock inte alltid individerna såg familjen och vännerna 
som ett stöd, utan mer som “poliser’’ som kontrollerade deras matintag och såg till att de åt. 
Detta kunde leda till konflikter i hemmet samt irritation på vännerna. En del individer var 
rädda för att såra sina vänner medan andra såg kontakten med vännerna som problematisk och 
bröt därför kontakten.  
 
Hon ska fan inte bestämma över mig som en jävla mamma. Fan ta henne! Jag tittar upprört 
på henne och marscherar med arga steg därifrån. Jag muttra upprört för mig själv. Jävla 
Emmi, vem fan tror hon att hon är? Jag åkte hit för att känna mig fri igen, för att slippa ha en 
kontrollant runt mig konstant och så behandlar hon mig såhär. (Lagerstedt, 2015, s.133)  
       
Anorexin ledde även till att individerna isolerande sig från omvärlden och de uppgav  att de 
blev allt mer fast i de anorektiska tankarna. När träningen och tankarna tog över deras liv 
påverkades hela den sociala tillvaron. Upplevelsen av att inte duga och kontakter med vänner 
som bröts bidrog till isolering. Några upplevde även sig själv som ’’tråkig’’ och hade inte 
motivation till att upprätthålla sociala relationer.  
 
Jag märker själv hur jag dra mig undan från kompisar, fester och livet men det känns bäst så. 
Jag är bara äcklig och hemsk, så det är bättre att jag håller mig för mig själv. Dessutom 
skäms jag över att visa mig, till och med för mina kompisar… (Lagerstedt, 2015, s.98) 
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På grund av att individerna isolerade sig påverkades deras relationer med familj och vänner  
negativt, vilket resulterade i en känsla av skam och skuld hos individerna. De avskydde att 
vara anledningen till att familj och vänner var ledsna och besvikna. De ville dock inte ändra 
på sitt beteende eftersom det skulle leda till viktuppgång. Även om de försökte var 
sjukdomens röst så stark att den alltid vann och det enda de ville var att lyda anorexin och 
försätta sin viktnedgång. 
 
Mötet med hälso- och sjukvården 

Att inse att de sjuka i anorexi var ett stort steg mot tillfrisknande. Hälso- och sjukvården blev 
en stor del i individernas liv eftersom det krävdes kontakt med bland annat öppenvården, 
vårdavdelning och sjukhus. I början av behandlingen beskrevs en svårighet att ta sig till 
vården eftersom det fanns en rädsla över att vården inte skulle ta dem på allvar. Många 
individer såg sig som en belastning för vården och skämdes för att gå dit. Tankar uppkom 
som “... vad ska hon tycka om mig? Slöseri med tid, tänker hon förmodligen. Tjejen är ju 
tjock. Varför går hon här och väger sig? Jag har väl andra tjejer med riktiga problem som 
jag borde ta hand om istället” (Lagerstedt, 2015, s.82). 
 
Flertal av individerna fick känslan av att vården inte kunde hjälpa dem och detta ledde till att 
de blev sjukare i anorexi. Vården hade för stort fokus på vikt och mat vilket gav mer ångest. 
De flesta individerna fick även träningsförbud från läkare vilket ledde till att flertal av 
individerna tappade hoppet och upplevde att det inte fanns något att kämpa för.     
 
Jag sitter tyst och stirra rakt ut i luften. Mitt liv är över. Ingen gymnastik, ingen träning, 
ingen tävling. Vad ska jag nu kämpa för? Nu finns det ingenting kvar! Varför ska jag nu äta? 
Jag känner mig pytteliten, ensam och övergiven. Världen runt mig känns ond och kall och jag 
är tom. (Lagerstedt, 2015, s.87) 
 
Många individer hade ett stort förtroende till vården, men kunde ändå uppleva att vården svek 
och att vårdgivarna hade ett bristande bemötande. En känsla av att inte vara tillräckligt smal 
för att söka vård ledde till att de ville bevisa för vårdpersonalen att de behövde hjälp genom 
att gå ner ytterligare i vikt. En sjuksköterska sa till en utav individerna “Du skulle se tjejerna 
vi har uppe på avdelningen som har anorexia, de är riktigt magra!” (Österberg, 2007, s.75).  
 
I huvudsak beskrevs dock positiva erfarenheter från vården efter tillfrisknandet. Ett flertal av 
individerna tyckte inte om behandlingen just när de behandlades eftersom det sattes krav och 
sjukdomen hade stor kontroll över dem. Det ledde till att det upplevdes svårt att genomföra 
behandlingen. Josefsson (2014) skriver ett tack till ett behandlingshem ‘’Ni kunde samtidigt 
vara allvarliga, vilket då gjorde mig arg och ledsen men nu i efterhand så förstår jag; det är 
mycket av det som behövs, inte emot oss utan mot den jäkeln inom oss.’’ (s.175).  
 
Samtliga tyckte det hjälpte när vårdenheten såg dem som unika människor, att de fokuserade 
på deras känslor och på framsteg de gjorde istället för bakslagen. En känsla av att bli tagen på 
allvar och att få bra stöd såg samtliga individer som viktigt i deras behandling. En del av dem 
tyckte inte att träningsförbud hjälpte utan att träningen skulle begränsas och ses som en 
‘’morot’’ som motiverade till att bli frisk. Uppsatta mål bidrog till fokusering på välmående 
och gav förhoppningar om tillfrisknad.  
 
Men vissa stunder kan jag känna det, hur det skulle vara. För när man väl börjar hitta vägen 
tillbaka är det som att komma över en hög mur; det öppnar sig en helt ny värld, som man inte 
trodde fanns. Att bli frisk är som när en svala lär sig flyga. (Josefsson, 2014, s.161). 
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DISKUSSION 
I resultatet framkom att individernas upplevelser av sina kroppar förändras under 
sjukdomstiden. En stor del av deras liv präglas av känslor som ångest och rädsla. Rädslan är 
framförallt kopplad till att förlora kontrollen över mat och träning. Det finns även en känsla 
av trygghet i sjukdomen eftersom anorexin blev deras nya identitet och vardag. Familj och 
vänner har en stor betydelse under sjukdomsförloppet även om det är svårt för individerna att 
alltid se dem som ett stöd. Besök till hälso- och sjukvården blir en del i deras vardag eftersom 
ett tillfrisknande krävde långvarig behandling. Vårdgivarens bemötande och att de ser 
individen som en helhet har en positiv inverkan i tillfrisknandet.  

 
Metoddiskussion 

Eftersom syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med anorexi valdes 
självbiografier med kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningen fokuserar på individers 
subjektiva upplevelser, berättelser och utgår från ett induktivt synsätt där inga tidigare 
antaganden om resultatet finns (Polit & Beck, 2017). Kvalitativ metod innebär att förstå, 
förklara och beskriva individers erfarenheter samt upplevelser. Självbiografier valdes 
eftersom de beskrivs som en bra källa för att spegla individers upplevelser av en specifik 
sjukdom (Forsberg & Wengström, 2016). Studien kunde också genomförts med hjälp av 
intervjuer men svårigheter att hitta informanter, eftersom ingen möjlighet fanns att kontakta 
vårdenheter gjorde att denna metod uteslöts. Det finns även en bristande kunskap hos 
författarna i intervjuteknik. En studie baserad på vetenskapliga artiklar hade också kunnat 
genomföras. Forsberg & Wengström (2016) beskriver att det krävs att det finns tillräckligt 
med vetenskapliga artiklar av god kvalité för att kunna basera sin studie på detta. Författarna 
upplevde att det inte fanns tillräckligt med artiklar med god kvalité som belyser det valda 
ämnet och ansåg därför självbiografier som ett bättre alternativ.  
 
Sökningar efter självbiografier gjordes i databasen Libris eftersom ett stort sortiment av 
litteratur finns på de Svenska biblioteken. Litteraturen på Libris uppdateras regelbundet vilket 
bidrar till att tillförlitligheten och risken till att relevant litteratur väljs bort minimeras. 
Författarna uppmärksammade dock en nackdel med Libris eftersom det var stora skillnader 
mellan sökningarna trots användning av liknande sökord (Vid sökning av “anorexi” uppkom 
311 biografier och vid sökning av “anorexi nervosa” uppkom 751). Detta kan bero på att det 
inte finns möjlighet att använda funktionen thesaurus i sökningen vilket gjorde det 
problematiskt att veta vilka sökord databasen använder sig av. Författarna anser att detta kan 
påverka resultatet negativt. Det gjordes även en separat sökning på Växjös 
universitetsbibliotek där det framkom att de hade biografier som inte uppkom vid sökning via 
Libris. Detta upplevdes som en nackdel eftersom det gör att en del litteratur uteblir. Flertal 
böcker fick även beställas hem från andra bibliotek. Detta bidrog till längre leveranstid samt 
att fjärrlån mellan biblioteken var komplicerat och tidkrävande. 
 
Litteratur valdes utifrån studiens syfte. Böckerna skulle spegla en individs upplevelser under 
sjukdomstiden när de levde med anorexi. Författarna lånade hem totalt 16 självbiografier som 
efter läsning av sammanfattning ansågs relevanta för studiens syfte. Vid läsning av de 
hemlånade biografierna kunde författarna urskilja de fem som var lämpligast för studien. 
Detta eftersom sammanfattningarna av biografierna på internet var begränsade och inte hade 
möjlighet att spegla allt boken berörde. Slutligen valdes fem självbiografier vilket var 
rekommenderat antal för denna litteraturstudie. I det slutliga valet av självbiografier 
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uppmärksammades att alla biografierna var skrivna av kvinnor. Det kan förklaras av att 
anorexi är vanligare förekommande hos kvinnor och därmed finns mer litteratur skriven av 
kvinnor.  
 
Inklusions- och exklusionskriterier antogs i studien vilket stärker studien eftersom 
undersökningsgruppen avgränsas och definieras samt att det stärker resultatets validitet (Polit 
& Beck, 2017). Samtliga självbiografier är skrivna på svenska för att ytterligare kunna 
begränsa sökningen. Författarna ansåg även att upplevelser av att leva med anorexi inte 
ändras med åren och därför valdes en gräns på maximalt tio år gammal litteratur. Samhället 
har däremot utvecklats de senaste tio åren gällande bland annat sociala medier vilket kan göra 
att individer blir mer påverkade av idealet. Detta kan påverka upplevelser av anorexi från nu 
och då.  
 
Självbiografierna lästes av båda författarna vilket ansågs positivt för resultatets trovärdighet, 
eftersom det belyser mer än en persons uppfattning och risk för misstolkning minskar. Det 
manifesta perspektivet som Lundman & Hällgren Granheim (2012) beskriver användes vilket 
innebär en textnära beskrivning där inga egna tolkningar vägdes in. Detta gjordes i studiens 
resultat med hjälp av Lundman & Hällgren Granheims (2012) innehållsanalys samt 
användning av citat. Innehållsanalys ansågs mest lämplig för studien eftersom upplevelser 
från fem biografier skulle sammanställas och belysas. Meningarna i självbiografierna som 
ansågs svara an mot studiens syfte markerades ut och bildade meningsenheter. Lundman & 
Hällgren Granheim (ibid) beskriver att uttagning av meningsenheter minskar risken för 
feltolkning. Det var betydelsefullt att meningsenheterna inte skulle vara för långa eller korta 
eftersom det kan påverka studiens resultat.  
 
Data som används bör alltid kvalitetsgranskas eftersom det påverkar studiens trovärdighet 
(Polit & Beck, 2017). Vid kvalitetsgranskning av självbiografierna använde författarna sig 
utav Segerstens (2012) källkritik och tryckt text. Segesten (ibid) ställer som krav att 
självbiografierna ska vara kvalitetsgranskade innan publicering. Kontakt togs med förlagen 
angående förfrågan om kvalitetsgranskning av självbiografierna. Två av förlagen ville dock 
inte delge information ifall biografierna blivit granskade, vilket kan ses som en svaghet 
(Mailkontakt, kundtjänst Vulkan 17-04-21, Markus Ruohonen 17-04-25). Biografierna ansågs 
ändå vara relevanta eftersom de belyser upplevelser under sjukdomstiden.   
 
Det finns tidigare kunskap hos författarna om det studerade ämnet, vilket utgör en 
förförståelse. Författarna använde sig av Dahlberg & Segestens (2010) metod att vara 
medveten och sätta sin förförståelse åt sidan. Författarna läste samtliga självbiografier enskilt 
och diskuterade sedan tillsammans. Processen med analysförförandet genomfördes 
gemensamt. Det går inte att generalisera resultatet av denna litteraturstudie eftersom endast 
fem enskilda individers upplevelser av att leva med anorexi belyses. Det framkommer dock 
likheter i upplevelser hos individerna vilket delvis kan vara överförbart till liknande 
patientgrupper. Resultatet kan därför vara användbart i praktiken och ge vårdpersonal en 
överblick hur individer med anorexi upplever sin sjukdom, vilket kan användas som stöd för 
att skapa ett bra vårdande.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att anorexi bidrog till en känslomässig påverkan. Individernas känsla över den 
egna kroppen förändrades, de blev kroppsfixerade och studerade sig ofta i spegeln vilket 
ledde till att de tillslut såg sig blinda. Vid granskning i spegeln upplevde de missnöje och såg 
endast fettet kring deras kroppar. De märkte inte själva hur de tillslut blev kraftig underviktiga 
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och hade därför svårt att förlita sig på när närstående anmärkte om viktnedgång. Studien 
Espeset et al. (2011) beskriver att en del individer med anorexi var medvetna om sin 
undervikt, medan andra förnekade sin anorexi och därmed även sin undervikt. Van Der Ster 
(2014) beskriver att nästan alla individer upplever den egna kroppen större än den är. 
Författarna tror att media har en stor inverkan på hur individer upplever sin kropp. Samhället 
speglar ett ideal med smala och ofta vältränade kroppar vilket många idag eftersträvar och 
därför ser mer kritiskt på den egna kroppen. Rosén (2014) beskriver att jakten efter lyckan 
genom att gå ner några kilo är idag många individers dröm som istället kan sluta som en 
mardröm, anorexi. Detta är något författarna anser måste tas på större allvar i samhället, 
medvetenheten finns hos många men ändå upplevs samhället mer kroppsfixerat. Detta kan 
samhället bidra till genom att bland annat modeller och idealet ska spegla ett hälsosamt BMI. 
      
Individerna i resultatet beskriver en daglig känsla av ångest som yttrade sig framförallt kring 
tankar om mat, träning och kroppen. Det stärks även av Rørtveit, Vevatne, & Severinsson 
(2009) som beskriver en daglig kamp med överväldigande känslor av ångest som framförallt 
upplevs vid matintag, vikt och fokusering på den egna kroppen. Författarna anser att inom 
sjukvården läggs mycket fokus på vikt vilket bidrar till ökad ångest för den sjuke. Det är 
nödvändigt med viktkontroller eftersom genom vikt ses framsteg och bakslag, dock anser vi 
att vikten inte ska vara det centrala i vården för individer med anorexi. Fokus ska istället 
läggas på att stärka individens hälsoprocesser. Det framkommer även i resultatet att 
individerna hade ångest över att väga sig. Rørtveit et al. (ibid) beskriver att informanterna var 
emotionellt ambivalenta gällande att gå upp, respektive ner, i vikt. Dagar de kämpade för att 
bli friska avlöstes av dagar de lät anorexin kontrollera dem. Det ständiga pendlandet mellan 
känslor beskrevs som energikrävande. Rosén (2014) beskriver ätstörningen som ett sätt att 
motverka ångest och att bli nöjd med sig själv. Det beskrivs även hur samhället har en negativ 
påverkan eftersom det ofta är fokus på utseende.  
 
Resultatet visar att individerna upplevde en ambivalent känsla mellan rädsla och trygghet. 
Clinton, Almlöf, Lindström, Manneberg & Vestin (2014) beskriver liknande att leva med 
anorexi innebar trygghet i sjukdomen men även en rädsla för att bli frisk. Keski-Rahkonen 
(2011) menar att det kan bero på att sjukdomen har blivit deras identitet och vän samt att inte 
vara underviktiga anses kunna bidra till förlorat värde i andras ögon. Sjukdomen förändrar 
individernas livsvärld vilken genom de förstår sig själva och omgivningen. Livsvärlden 
genererar också individens känsla av mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Detta gör det naturligt att de som lever med anorexi känner sig trygga i sjukdomen och har en 
rädsla inför att bli friska och på det sättet behöva hitta ny mening och sammanhang i 
vardagen. I resultatet framkommer att det finns en rädsla för den starka kontrollen sjukdomen 
har över dem och ångesten som måste konfronteras för att bli frisk. Clinton et al. (ibid) ger en 
liknande beskrivning och menar att informanterna är rädda för att söka vård eftersom de är 
medvetna om att det kommer bli en lång och utdragen kamp. Ångestkonfrontation innebär ett 
lidande för individerna och som Wiklund Gustin & Bergbom (2012) beskriver är det mentalt 
lidande som kräver styrka och tid att bli frisk ifrån.  
 
I resultatet uppmärksammades ett enormt kontrollbehov hos individerna. Kontrollen var 
framförallt kopplad till hur mycket kalorier maten innehöll och träningen som behövdes för 
att förbränna dessa kalorier. Även i studien Rørtveit et al. (2009) har individerna ett 
kompensationstänkande. Den ständiga kontrollen beskrivs i båda studierna som tids- och 
energikrävande och som ett tvång. Van Der Ster (2016) beskriver hur kontrollen på mat 
kräver stora uppoffringar och leder ofta till att individen blir begränsad i sin vardag, eftersom 
många sociala tillställningar innebär matintag. Individen tror att kontroll på mat och träning 



 14 

kommer påverka hälsan positivt men egentligen ger den motsatt effekt. Detta för att den 
bryter ner deras kroppar och är tids- och energikrävande. Författarna tror att samhället kan ha 
en viss påverkan eftersom fokus ofta ligger på att leva hälsosamt. Individer lägger upp bilder 
när de tränat eller på den nyttiga måltid de just tillagat, endast för att få bekräftelse. Utåt i 
sociala medier speglas alltid en bild av perfektion vilket för många kan leda till hälsostress. 
Detta kan påverka individen som är sjuk i anorexi genom att den får en duktighets känsla när 
den tränar och äter hälsosamt.  
 
Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att; för att erhålla hälsa krävs det livsrytm där livet 
innehåller både rörelse och stillhet. De uppger att en obalans sker när vilan och 
uppbygganaden läggs åt sidan och fokus ligger på hårt arbete samt nedbrytande processer. 
Detta leder i längden till ohälsa. Individernas livsvärld består av strikt kontroll på kost och 
träning. När vården börjar kontrollera individens kost och samtidigt ger träningsförbud tror 
författarna att det kan ha en negativ inverkan mentalt. Vi tror som Dahlberg & Segesten (ibid) 
att fokus bör läggas på att hitta en livsrytm där individen får ta kortare promenader några 
gånger i veckan under kontrollerade omständigheter. 
 
Det framkom att ju sjukare individerna blev desto mer förlorade de kontrollen till sjukdomen 
och den ‘’ inre rösten’’, vilket även framkommer i studien Pugh & Waller (2016). De menar 
även att det finns ett samband mellan ju allvarligare anorexin var desto större vilja fanns det 
att kämpa emot rösten men att de också var mer inkapabla att motstå den. Individerna i 
resultatet beskriver hur de upplever sig kluvna och som att de har två olika viljor, en frisk och 
en sjuk vilja. Den inre rösten som samtliga individer beskriver i resultatet är nedvärderande 
och att inte följa rösten ger extrem ångest. Noordenbos, Aliakbari och Campbell (2014) 
påtalar ett samband mellan den inre röstens nedvärderande och sjunkande självkänsla samt att 
en känsla av att de inte duger framkommer.  
 
Resultatet visar hur individerna upplevde samspelet med omgivningen under sjukdomstiden. 
Samspelet med familj och vänner förändrades, individerna såg till en början familj och vänner 
som ett stöd men när anorexin tog över kände de irritation på dem. Det uppstod lätt konflikter 
eftersom familj och vänner var stöttande vid matintag, individerna såg dem som 
kontrollerande vilket skapade mer ångest. Verschueren et al. (2015) beskriver liknande vad 
resultatet visade att vännerna kunde genom att kontrollera individens matintag bidra till att de 
fick ångest. De upplevde att de förlorade kontrollen eftersom de inte längre kunde göra egna 
beslut. Även en känsla av tvång till att äta upplevdes, vilket också framkom i resultatet och 
detta bidrog till att individerna upplevde sig missförstådda av vännerna. Författarna tror att 
bristande kunskap hos familj och vänner om vad anorexi innebär kan leda till konflikter. För 
en individ som inte lever med anorexi kan det vara svårt att förstå varför matintag kan skapa 
ångest. Därför skulle kunskap om vad anorexi innebär kunna hjälpa familj och vänner att få 
bättre förståelse. 
 
Upplevelsen av att familj och vänner hade svårt att förstå hur det var att leva med anorexi och  
att de ofta kände sig missförstådda beskrevs i resultatet. I studien Dawson, Rhodes & Touyz 
(2014) beskrivs liknande, att individer som led av anorexi ofta upplevde brist på empati från 
andra. Människor utifrån hade svårt att förstå varför mat kunde ge ångest, vilket gav individen 
som lider av anorexi en känsla av att känna sig missförstådd. Stödjande grupper och samtal 
om anorexi kan därför hjälpa familj och vänner. Keski-Rahkonen et al. (2011) beskriver att 
anorexi kan påverka individens medmänniskor på ett negativt sätt. Det kan vara svårt för 
anhöriga att leva med en individ som har anorexi, vilket kan leda till att anhöriga kan bli 
utmattade och utveckla en depression. Därför är det viktigt att även familj och vänner får stöd. 
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Detta för att få bättre förståelse, kunna stötta och motivera individen i sitt sjukdomsförlopp 
samt att individen inte ska känna sig missförstådd.  
 
I resultatet framkom det att individerna upplevde både för- och nackdelar med vården. 
En nackdel som upplevdes var att vid kontakt med flertal vårdgivare fick individerna en 
känsla av att inte bli tagna på allvar, utan de hade för stort fokus på mat och vikt, vilket också 
stärks i studien av Rance, Moller & Clarke (2017). Det framkom också i resultatet att 
individerna inte upplevde att vårdgivaren såg dem som en helhet. Dahlberg & Segesten 
(2010) förklarar att kroppen är både fysisk och mental eftersom det är genom kroppen 
individen får sin tillgång till världen. Anorexi är en mental sjukdom som leder till att kroppen 
blir drabbad, därför måste fokus vara på både kropp och själ för att stärka individens 
hälsoprocesser.  Dahlberg och Segesten (2010) beskriver även att vårdande samtal är viktigt i 
vårdandet och det kan ge en positiv effekt både för individens mående och relationen till 
maten. Eftersom att hitta rätt matvanor har betydelse för både hälsan och välbefinnandet. För 
att stödja individen är det viktigt att utgå ifrån individens livsvärld. Författarna ser dock ett 
problem i att vården är under stor belastning och tidspress. Som sjuksköterska idag går det 
inte alltid att hinna med samtal eftersom det inte prioriteras först. Författarna tycker att det 
ibland läggs för stor fokus på mediciner och kontroller, men vid vissa tillfället hade ett långt 
samtal varit ett bättre alternativ. 
 
I resultatet framkom det att en känsla av att inte tas på allvar ledde till ångest varje gång 
sjukvården skulle besökas. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att som vårdare inte ta 
individen på allvar eller som individ uppleva att inte bli förstådd hos vården kan leda till att 
individen känner sig utlämnad och missförstådd. Detta kan leda till en utsatthet som kan 
påverka självkänslan negativt hos individen och skapa ett vårdlidande. Författarna anser att 
det är viktigt som sjuksköterska att få alla individer att känna att de blir tagna på allvar och att 
vården ska vara en trygghet. Anledningen till att individerna söker vård är ofta att de har ett 
mentalt eller kroppsligt lidande och därför är det viktigt att sjuksköterskan inte skapar ett 
ytterligare lidande. Vårdlidande kan lätt undvikas i dessa fall genom ett professionellt 
bemötande och att utgå ifrån varje individs unika livsvärld. Dahlberg & Segesten (2010) 
beskriver också att vara patient innebär att hamna utanför sitt vanliga sammanhang och att vid 
ett långvarigt sjukdomstillstånd ökar sårbarheten, vilket gör det viktigt för patienten att hamna 
i ett nytt sammanhang i vården där hälsa och välbefinnande kan stärkas. Detta kan göras bland 
annat genom att vårdgivaren gör patienten delaktig i vården och ser hela patienten.   
 
Resultatet visar att när vårdgivaren inte gjorde individen delaktig eller hade ett etiskt 
förhållningssätt till den sjuka fick de en känsla av maktlöshet och utsatthet, de kände sig 
förminskade och kunde inte uttrycka sina åsikter. Därför ansåg samtliga individer att när 
vårdgivarna hade ett professionellt förhållningsätt, såg dem som unika individer, fokuserade 
på deras känslor, såg deras små framsteg och att de blev tagna på allvar resulterade i att 
individerna fick ett förtroende för vården och det hjälpte dem till friskhet. Studien Dawson et 
al. (2014) beskriver vikten av att inte tappa hoppet och motivationen för att kunna bli frisk. 
Men för att individen ska kunna göra detta krävs att vårdgivaren förstår och motiverar den 
sjuka. Detta för att den ska få bättre självförtroende, självinsikt och en beslutsamhet till att 
vilja bli frisk. Som blivande sjuksköterska är det viktigt att ta detta med sig för att kunna 
bemöta och försöka prioritera samtal. Eftersom det har visat sig i resultatet ha en stor 
betydelse för individer med anorexis tillfrisknande.  
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Slutsats 

Anorexi är en sjukdom som har både kroppslig, mental och social påverkan. Studien belyser 
även vikten av bemötandet från vården och att ökad kunskap krävs för att främja individernas 
hälsa och välbefinnande. Som sjuksköterska är det därför viktigt att se hela patienten och ha 
ett professionellt bemötande mot individerna med anorexi för att skapa förtroende för vården. 
Även om individen inte har en livshotande undervikt måste de tas på allvar eftersom det är 
känslor, upplevelser samt relationen till mat som har betydelse vid anorexi. En fortsatt 
forskning hade kunnat vara att undersöka hur vården upplever att bemöta individer som lever 
med anorexi eller hur det är att vara anhörig till en individ med anorexi 
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Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 

Libris 2017-03-28 ”Anorexi” 311  

  + ”Biografi” 30  

  + Svenska 26  

  + Bok 17 3 

Libris 2017-04-07 ”Anorexia 
nervosa” 

751  

  + ”Biografi” 40  

  + Svenska 31  

  + Bok 29 2 



 

Sammanfattning av självbiografier                                                                     Bilaga 2 s. 1 (2) 
 
En anorexisaga - Mea Suhonen Frohm (2008)  
Mea presterade alltid i skola, fick högsta betyg och hade alltid många bollar i luften. Hon ville 
vara omtyckt och den med störst leende. Hon flyttade hemifrån, studerade på gymnasiet, hade 
toppbetyg och utöver det även ett extra jobb. Det skulle även finnas tid för pojkvän och 
vänner. Det blev för mycket och därefter tappade hon fokus och började träna överdrivet och 
strävade efter den perfekta kroppen. När hon inte hade tid att gå till gymmet kompenserades 
det med att äta mindre. Hon som alltid haft kontroll på allt blev nu kontrollerad av anorexin. 
Hon började isolera sig och var nära på att plåga sig själv till döds. 
 
 
Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi - Tina Nordlund (2007) 
Tina Nordlund var redan som litet barn ett energiknippe, hon levde för fotboll och hade alltid 
drömt om att komma med i landslaget. Gjorde de andra i fotbollslaget 20st armhävningar 
skulle Tina göra 25st för att alltid ligga steget före. Hon hade bra vänner, pojkvän och var 
känd genom fotbollen, hon hade ett liv som såg ‘’perfekt’’ ut. Tina drabbades av en skada 
som tvingade henne att ta en paus från fotbollen och där började också anorexin växa fram. År 
2002, 25 år gammal accepterade hon att hon drabbats av anorexi och slutade med fotboll. I 
boken berättar hon om idrottens krav och när hon blev skadad och inte längre ansågs vara 
värd något inom idrotten längre. Hur hon blev sjuk i anorexi, den dagliga kampen mot 
sjukdomen och känslan av att inte ses som sjuk eftersom hon inte ansågs vara tillräckligt 
smal.  
 
 
Som en svala lär sig flyga: anorexi nervosa - i dödens armar - Rebecka Josefsson (2014) 
Rebecka bestämde sig för att banta för att bli smal och snygg. Hon tänkte att viktnedgång 
skulle leda till mer uppskattning, bättre självförtroende och att folk såg upp till henne. Hon 
började äta mindre och nyttigare samt började prioritera träning istället för att umgås med sina 
vänner. Rebecka började ljuga, gömma undan mat och var där fast med rösten. Hennes 
mamma ordnade tid hos Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) där hon fick diagnosen anorexi. 
Därefter följde behandlingskliniker, inläggningar på sjukhuset och en hård kamp mot ångest, 
rösten i huvudet och anorexin. 
 
 
Kenneths Marionett: min kamp mot anorexi - Malin Lagerstedt (2015) 
Malin var alltid extremt duktig och högpresterande i skolan, på gymnastiken och på 
hästryggen. Hon har alltid älskat mat, aldrig varit kräsen och aldrig tänkt på vad hon stoppar i 
sig. Men när hon började gymnasiet vände allt. Från att gå ut med toppbetyg från grundskolan 
till att börja halka efter på gymnasiet och samtidigt drabbades hennes mamma av en 
depression. Malin fick en känsla av att hon inte längre räckte till och kärleken till maten 
försvann och ångesten började yttra sig. Den inre rösten som hon döpte till Kenneth är 
starkare än viljan till att bli frisk. Malin berättade om hennes liv med anorexi och kampen mot 
sjukdomen. Även vikten av stöd från familj och vänner samt hur viktigt det är att bli bemött 
rätt och att bli förstådd av vården. 
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Varje dag har vi en liten tävling - Hanna Österberg (2007) 
Redan som 12 åring satte Hanna upp en gräns att hon aldrig får väga över 50 kg. Vägde hon 
under 50 kg var hon nöjd och kunde äta vad hon ville, men som 19 åring vägde hon plötsligt 
52kg. Detta ledde till att hon drabbades av panik och ångest och började panikbanta. Genom 
att träna fler gånger om dagen och äta mindre utan att bli nöjd utvecklade hon tillslut anorexi. 
Hennes mamma kontaktade flertal behandlingskliniker men där blev Hanna dåligt bemött av 
vårdpersonal. Hon kände sig inte förstådd och trodde därmed att hon aldrig kommer ta sig ur 
anorexin. Men tillslut kommer Hanna till en privatklinik och blir bemött på ett bra sätt och  
hon känner att äntligen finns det någon som förstår henne. Under flera år kämpar Hanna mot 
anorexi, ångest och tjockkänsla. Ett flertal besök in och ut på kliniker, träningsförbud och ett 
tvång att äta fyra gånger om dagen. Samtidigt som hon drabbades av ständig panik och ångest 
ser hon även ett ljus ut från anorexin. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Exempel på innehållsanalys                                                                                             Bilaga 3 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Koder Underkategori Kategori 

Allt känns så jobbigt! 
Jag mår dåligt, vill bara 
träna. Jag måste, det 
känns som jag kommer 
sprängas av ångest 
annars. Jag avskyr 
känslan att vara full av 
mat och bara känna hur 
jag sväller upp. Känslan 
av att allt bara växer, 
ångest likväl som 
kroppen. Jag vill bara 
vara smal och må bra. 

Mår dåligt, allt 
växer av mat: 
både ångest och 
kroppen. Vill 
vara smal och 
må bra. 

Mår dåligt, 
ångest, vill 
vara smal 

Ångest 
yttringar 

Känslomässig 
påverkan 

Ätstörningens röst kan 
verkligen vara så stark 
ibland att den bryter alla 
murar som jag febrilt 
försöker bygga upp. 
Ibland blir jag så less på 
att hela tiden behöva 
kämpa emot mig själv 
och folk runt omkring 
mig. 

Ätstörningens 
röst är stark, 
 bryter ner, less 
på att kämpa 
emot mig själv 
och andra. 

Ätstörningens 
makt 

Förlora 
kontrollen till 
anorexin 

 
 
 
 

Behov av 
kontroll 

Mitt enorma 
kontrollbehov då det 
gäller mat. Jag 
kontrollerar gärna min 
omgivning, eller snarare 
maniskt observerar.  

Kontrollbehov 
på mat, även 
omgivningens 
mat. 

Kontrollbehov 
över mat 

Kontroll över 
mat och 
träning 

 

Ni kunde samtidigt vara 
allvarliga, vilket då 
gjorde mig arg och 
ledsen men nu i 
efterhand så förstår jag; 
det är mycket av det som 
behövs, inte emot oss 
utan mot den jäkeln 
inom oss. 

Vårdgivaren 
allvarlig, blev 
arg och ledsen, 
förstår i 
efterhand att det 
krävdes. 

Vårdgivarens 
bemötande 

Mötet med 
hälso- och 
sjukvården 

Upplevelse av 
samspel med 
omgivningen 
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Titel 
Författare 
Årtal 
(Land) 

Form av 
litteratur 

Ansvarig 
utgivare 
Ort 
(Land) 

Författarens Bokens 
tryckning 

Kvalitetsgran
-skning 

Bokens 
innehåll som 
bidrar till 
akademisk 
utveckling i 
vårdvetenska
-p 

En 
anorexisaga 
 
Mea Suhonen 
Frohm 
 
2008 
Sverige 

Självbiografi iVisby 
 
Visby 
 
Sverige 

Levt med 
sjukdomen 
anorexi, skrev 
boken för att 
motivera och 
ge hopp till 
folk som 
insjuknat i 
anorexi 

Boken 
trycktes år 
2008 

Granskades 
av bokförlaget 

Mea beskrev 
den tuffa 
kampen mot 
sjukdomen, 
återfall och 
tillsist när hon 
övertog 
kontrollen 
från rösten i 
huvudet och 
blev fri från 
anorexi 

Genom 
helvetet: Om 
fotboll, kärlek 
och anorexi  
 
Tina 
Nordlund 
 
2007  
Sverige 

Självbiografi Big Bok 
 
Borgå 
 
Finland 

Insjuknade i 
anorexi och 
beskrev att 
boken hjälpt 
henne att 
lägga 
sjukdomen 
bakom sig 

Boken 
trycktes år 
2007 

Förlag 
kontaktades 
men ville ej 
delge 
information 
om biografin 
blivit 
kvalitetsgrans
kad 

Tina beskrev 
sina 
erfarenheter 
av att gå från 
framgångsrik 
fotbollsspelar
e till att 
plötsligt vara 
fast i anorexi 

Kenneths 
marionett- 
min kamp mot 
anorexin 
 
Malin 
Lagerstedt 
 
2015 
Sverige 
 
 
 
 
 
 

Självbiografi Hoi Förlag 
 
Sverige 

Malin har levt 
med 
sjukdomen 
anorexi. Hon 
skrev boken i 
förhoppning 
att kunna 
hjälpa alla 
som lider av 
anorexi samt 
att inspirera 
om en 
tillfrisknad 
 
 
 
 
 

Boken 
trycktes år 
2015 

Granskades 
av bokförlaget 

Malin skrev 
om sitt liv  av 
att leva med 
sjukdomen 
anorexi och 
kampen mot 
anorexi. I 
boken 
uttryckte hon 
sig om sin 
ångest, 
upplevelse 
samt möten 
med vården. 
Hon beskrev 
även om 
vikten av stöd 
från familj 
och vänner 
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Som en svala 
lär sig flyga  
 
Rebecka 
Josefsson 
 
2014 
Sverige 

Självbiografi Rebecka 
Josefsson 
 
Stockholm 
 
Sverige 

Rebecka hade 
en lång kamp 
mot anorexin 
med många 
återfall. Hon 
skrev boken 
för att hjälpa 
andra som 
insjuknat i 
anorexi hon 
ville även ge 
en ökad 
förståelse för 
sjukdomen. 
  

Boken 
trycktes år 
2014 

Förlag 
kontaktades 
men ville ej 
delge 
information 
om biografin 
blivit 
kvalitetsgrans
kad 

I boken följs 
Rebeckas 
kamp mot 
anorexin. 
Hennes 
tankar, dagar 
på 
behandlingsh
em, sjukhus 
och den svåra 
vardagen där 
hon styrs 
rösten i 
huvudet. Hon 
beskrev även 
hopp om att 
en dag bli helt 
fri från 
anorexin. 

Varje dag har 
vi en lite 
tävling 
 
Hanna 
Österberg 
 
2007 
 

Självbiografi Hjalmarson & 
Högberg 
Bokförlag 
 
Stockholm  
 
Sverige 

Hanna har 
skrivit boken 
hon själv 
hade önskat 
kunna läsa 
när hon led av 
anorexi.  
Hon skrev 
boken som ett 
stöd för 
individer som 
har drabbats 
av anorexi, 
anhöriga samt 
till vården.  
 

Boken 
trycktes år 
2007 

Förlag 
kontaktades 
men ville ej 
delge 
information 
om biografin 
blivit 
kvalitetsgrans
kad 

Hanna har 
baserat sin 
bok på 
dagboksantec
kningar. Hon 
skrev om en 
lång kamp av 
att leva med 
anorexi, 
förhållande 
till mat, 
träning, 
ångest, 
 tjockkänslor 
samt hennes 
dagar på 
behandlingsh
em och 
öppenvård.  

 


