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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Anorexia är en sjukdom som främst drabbar unga kvinnor och påverkar 
både psykiska och fysiska funktioner i kroppen. Det centrala i sjukdomen är en rädsla 
för att gå upp i vikt och en förvrängd självbild. Vården vid anorexia innefattar oftast 
terapi, nutritionsbehandling och i yttersta fall intravenös vätskebehandling. Dessutom 
spelar vårdpersonalen en viktig roll i behandlingen av sjukdomen. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa unga kvinnors upplevelser av behandlingen vid 
anorexia.  
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design och en induktiv ansats. Studien utgår 
från fem självbiografier och funnen data analyserades med hjälp av en manifest 
innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  
Resultat: Vid behandlingen uppstod svåra känslor kring mat och vikt och även en kamp 
mellan två röster fanns hos de drabbade. Familjen och medpatienter var faktorer som 
gjorde att de drabbade inte kände sig så ensamma. Upplevelsen kring vårdpersonalen 
kunde vara positiv men även präglas av negativa möten. 
Slutsats: Vid behandlingen finns behov av ett individanpassat stöd med engagerade och 
empatiska vårdare för att orka stå emot sjukdomsrösten. Sjuksköterskan behöver ha ett 
öppet förhållningssätt till patientens livsvärld för att kunna ge rätt stöd till varje individ.  
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INLEDNING!
Anorexia nervosa, vilket kommer att benämnas som enbart anorexia vidare i studien, är 
en komplex sjukdom som påverkar både fysiska och psykiska funktioner i kroppen. När 
en person drabbas av anorexia påverkas hela livsvärlden vilket kan leda till stora 
förändringar i den drabbades livssituation och personlighet. Strävan efter en vikt under 
normalvikten och en förvrängd självbild är centralt i sjukdomen. De drabbade fokuserar 
mer på mat och sociala situationer bortprioriteras. För att bli frisk från sjukdomen och 
återgå till sitt normala liv krävs ofta en behandling i någon form. Författarna till studien 
har ett stort intresse för anorexia och önskar mer kunskap kring unga kvinnors 
upplevelser av behandlingen. Genom ökad kunskap och förståelse kan det leda till bättre 
förutsättningar i framtida rollen som sjuksköterska i möten med dessa kvinnor.  
 

BAKGRUND  
Anorexia betyder nervös aptitlöshet och är en ätstörningssjukdom som har ökat under 
de senaste decennierna (Cullberg, 1999; Hällström, 2009). Forskning som gjorts i 
samtliga skolor i Göteborg visar att sjukdomen förekommer hos en av hundra unga 
kvinnor och en av tusen unga män. Det visar även att den mest drabbade åldersgruppen 
är mellan 12–25 (Råstam Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995). För att ställa 
diagnosen anorexia krävs att kroppsvikten ligger 15 procent under förväntad 
normalvikt, vilket motsvarar ett BMI under 17,5. Ytterligare krav är att personen har en 
stor rädsla för att gå upp i vikt trots undervikten. Även att personen har en förvrängd 
kroppsupplevelse, förnekar undervikt och att amenorré förekommer (Hällström, 2009; 
Råstam Bergström et al., 1995). Det störda ätbeteendet följs av nedstämdhet, ångest, 
irritation, nedsatt sexlust och att personen drar sig undan (Allgulander, 2014). Ett tydligt 
samband kan ses mellan antalet fall av anorexia och det rådande skönhetsideal i 
samhället. Då samhällsidealet förespråkade en mer kurvig kroppskonstitution minskade 
antalet fall av anorexia och när normen i samhället var det smala idealet ökade fallen av 
sjukdomen (Råstam Bergström et al., 1995). Detta speglas även i dagens samhälle där 
incidensen av anorexia är högre i västvärlden där det är norm att vara missnöjd med sin 
kropp, jämfört med i exempelvis Karibien som har en låg incidens av sjukdomen och ett 
mer fylligt samhällsideal råder bland befolkningen. Det har även påvisats att de länder 
som genomgår en socioekonomisk utveckling och där det västerländska skönhetsidealet 
förs fram har en ökad förekomst av anorexia (Wentz, 2014). 
 
Faktorer som har visat sig leda till att unga kvinnor kan utveckla anorexia är ett 
missnöje med kroppen och bantning (Paulson Karlsson, 2004). Andra faktorer som 
beskrivs är känslor av ensamhet, frustration och skuld som kan ligga till grund för 
utvecklingen av sjukdomen. Många som insjuknat i anorexia upplever att när de var 
nedstämda fokuserade de istället på att träna vilket gjorde att deras fokus flyttades från 
nedstämdheten och på så sätt utvecklades ett sjukligt beteende (Koruth, Nevison & 
Schwannauer, 2012). Flera av de individer som drabbas av sjukdomen har ett 
perfektionistiskt personlighetsdrag och tycker om att ha kontroll över omgivningen 
(Wentz, 2014). Andra riskfaktorer för att insjukna i anorexia är ohälsosamma relationer 
till familjemedlemmar och vänner (Paulson Karlsson, 2004). Vissa unga kvinnor 
upplever att det är först när de får en sjukligt låg vikt som deras familj börjar bry sig om 
dem och det är deras sätt för att få uppmärksamhet från sin familj (Moola & Norman, 
2017). 
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!
Hur förändras kroppen vid anorexia? 
Sjukdomen inleds oftast med bantning som sedan går överstyr. Den avmagring som sker 
med ett minskat energiintag leder till att fett och muskler försvinner och personen kan 
både känna sig trött och muskelsvag. Den typiska patienten saknar både sjukdomsinsikt 
och sjukdomskänsla. En överdriven fysisk aktivitet i syfte att förbränna fett kan var ett 
tecken på anorexia (Hällström, 2009). Flera av kroppens organ påverkas vid anorexia, 
så som ansiktet och kroppen som blir utmärglade. Huden blir skör och håret blir ofta 
tunt och stripigt. Hjärtat påverkas och det kan leda till både bradykardi och hypotoni, 
även det elektriska systemet kan påverkas vilket kan ge EKG-förändringar av olika slag 
(ibid).! 
!
Det är vanligt förekommande att få påverkan på tarmen som ger buksmärtor och 
förstoppning. Hos de drabbade kan även förändringar i blodet ske i form av anemi, 
sänkta plasmaproteiner och även en påverkan på immunsystemet. Det kan även 
förekomma endokrina störningar hos anorektiker vilket kan ge en minskning av de 
kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron (Hällström, 2009). Tidigt i 
sjukdomsförloppet uppstår nämligen en störd balans mellan hypofysen och hypotalamus 
som leder till att dessa endokrina störningar uppstår och en följd av detta är minskad 
sexlust (Råstam Bergström et al.,1995; Hällström, 2009). Även många kvinnors bröst 
atrofierar på grund av den endokrina störningen. En gravid kvinna som utvecklar 
anorexia riskerar att föda för tidigt eller till och med fosterdöd (Allgulander, 2014).  
 
När självsvälten har pågått en tid reagerar kroppen med kompensationsmekanismer 
såsom amenorré vilket innebär att menstruationen upphör. Ytterligare 
kompensationsmekanismer är minskad blodcirkulation i ben och armar samt nedsatt 
koncentrationsförmåga (Cullberg, 1999; Wentz, 2014). När alla energidepåer är tömda 
blir kvävebalansen negativ, vilket sker när proteinintaget blir mindre än 
proteinnedbrytningen och innebär att kroppen börjar bryta ner muskler för att skapa 
energi. Detta är ett livshotande tillstånd eftersom kroppens sakta men säkert bryts ned 
(Cullberg, 1999). Även osteoporos är en komplikation av anorexia och långvarig svält. 
Dödligheten vid anorexi är 4–5 procent per tioårsperiod och en orsak kan vara att 
hjärtmuskeln kan atrofiera på grund av elektrolytrubbningar, vilket kan leda till akut 
hjärtdöd hos den drabbade (Allgulander, 2014).  
 
Psykosociala aspekter 
Personer med sjukdomen anorexia uppfattar ofta sig själva som överviktiga trots att de 
är avmagrade. De drabbade har en förvrängd självbild och en rädsla för att gå upp i vikt 
och det är den förvrängda självbilden som dominerar sjukdomen (Skårderud, Hausgjerd 
& Stänicke, 2014). De som drabbas av anorexia upplevs ofta som känslokalla och 
många med sjukdomen beskriver känslor som smärtsamma och något de helst undviker. 
Brist på uppvisande av känslor leder ofta till svårigheter med sociala relationer och 
situationer (Kyriacou, Easter & Tchanturia, 2009). De som varit sjuka länge kan te sig 
apatiska och lätt förvirrade och har svårt att uppleva glädje, deras grundstämning 
präglas av apati och depressivitet (Cullberg, 1999; Hällström, 2009). 
 
Flera som är drabbade av sjukdomen blir rastlösa och oerhört upptagna av tankar kring 
mat, vilket beror på att svälten som kroppens utsätts för skapar en instinkt att skaffa 
föda (Hällström, 2009). En del med anorexia har en oförmåga att förstå hur deras 
sjukdom och beteende påverkar deras familj och vänner. Självförakt och skam är något 
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som vanligtvis förekommer hos de drabbade. Många vet att deras tankar om kroppen 
inte är rationella och stämmer inte överens med verkligheten vilket bidrar till känslor av 
skam (Rance, Clark & Moller, 2017). Näringsbristen som uppkommer vid anorexia 
medför minnesstörningar och kognitiva svårigheter. Svälten kan leda till att många får 
det svårt att koncentrera sig i skolan på grund av detta. Även sömnsvårigheter och 
växlande stämningslägen är något som kan förekomma. De drabbade kan uppleva 
känslor av glädje och lycka när de klarar av att kontrollera sitt ätande (Hällström, 
2009).   
 
Vård vid anorexia!!
Sjukdomen anorexia kräver olika former av vård och skolhälsovården och 
ungdomsmottagningar har ett ansvar att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadie 
(Hällström, 2009). De flesta som drabbas kan behandlas i öppen vård, en del behövs 
läggas in på en psykiatrisk avdelning och bara ett fåtal behöver intensivvård. Det finns 
även alternativ till den traditionella sjukvården för de med anorexia. I dessa former 
träffas de med anorexia i olika grupper där de får utbildning men tyvärr kan denna 
gruppbehandling leda till att unga kvinnor sporrar varandra till ytterligare 
viktminskning. I vissa fall behöver de med anorexia tvångsvårdas om de uppfyller 
kraven för lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Dessa patienter har en psykisk ohälsa 
och är i behov av sjukhusvård och är ofta en fara för sina egna liv (Wallin, Sandeberg, 
Nilsson & Linné, 2015). 
 
Eftersom viktuppgång upplevs som något skrämmande för de drabbade så är 
motivationen till behandlingen ofta inte så hög. Patienterna förstår inte att de behöver 
behandling och söker inte hjälp på eget initiativ (Hällström, 2009; Brenner, Rydell & 
Skoog, 2016). I inledningen av anorexia är familjeterapi i kombination med individuell 
terapi den behandling som visat sig bota flest patienter. Inom familjeterapin är det 
viktigt att vinna allas förtroende och att inte ge skuldkänslor till familjen. Den 
individuella terapin fokuserar på att hjälpa patienten att förstå att hennes inre liv är av 
stort värde (Cullberg, 1999; Hällström, 2009). Om patienten drabbas av anorexia i tidiga 
tonår finns behov av korta individuella samtal. Ju äldre patienten är vid insjuknandet 
desto större behov finns av längre samtal. För att kunna engagera alla i familjen behövs 
i vissa fall samtal med enbart föräldrarna. Här kan eventuell problematik mellan 
föräldrarna tas upp för att förena dem till att anstränga sig i tillfrisknandet av sitt barn 
(Wallin et al., 2015). I Chouliara et al. (2016) studie påtalas att det både är en fysisk och 
psykisk kamp att övervinna anorexia. Tankarna kring mat och sitt eget utseende finns 
länge kvar hos den drabbade och därför är det viktigt att få stöttning i form av terapi 
även när individen anses vara frisk.   
 
En viktig del i behandlingen är kost- och nutritionsbehandling. De kostråd som generellt 
ges är att äta regelbundet, allsidigt och enligt tallriksmodellen. Dietister kopplas ofta in 
och behandlar patienterna med hjälp av matdagböcker, kostregistrering och matbilder 
(Wallin et al., 2015). Målet för de drabbade är att äta sex mål om dagen och försöka gå 
upp i vikt med 0,5 kilo per vecka. Näringsdrycker kan användas om patienten inte klarar 
av att äta normal föda. Om patienten inte ökar i vikt med denna behandling och 
kroppstemperaturen och pulsen sjunker kan vårdandet innebära att mot patientens vilja, 
ge behandling i form av intravenös vätsketillförsel och sondnäring (Allgulander, 2014). 
Patienterna följs då genom daglig vikt och blodprover och vårdarna bör uppmärksamma 
om patienten får ödemtendens, trycksår eller besvär från mage och tarm. Ett plötsligt 
ökat näringsintag ställer högre krav på hjärtat och metabolismen och det finns risk att 
kroppens organ inte hänger med i ökningen av näringsintaget (Hällström, 2009). 
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Medicinsk vård är nödvändig vid svåra svälttillstånd och behandlingsmålet är då 
viktuppgång vilket är högt prioriterat. Patienten ordineras vid svåra svälttillstånd 
sängläge för att inte kunna förbränna fler kalorier och om viktökning inte inträffar beror 
det ofta på att patienten gömmer undan maten och inte äter. Det finns ingen 
farmakologisk behandling som motverkar själva sjukdomen anorexia men neuroleptika 
kan fungera bra mot ångesten och tvångstankarna som anorektikerna har, exempelvis 
Olanzapin. I vissa fall finns även ett behov av att behandla en depression hos den 
drabbade och då medicineras de med SSRI-preparat. Många drabbas av trög 
tarmtömning vilket kan medicineras med exempelvis movicol som underlättar 
tarmperistaltiken (Hällström, 2009). 
 
Vårdarens roll   
Vårdpersonalen har en betydande roll för patienterna i behandlingen av anorexia. De 
kan stötta patienterna genom att överta ansvaret för patientens ätande i syfte att 
patienten ska återfå ett normalt ätbeteende. Under behandlingen är det viktigt att 
vårdaren visar empati och tillgänglighet för patienterna. Samarbetet med och tilliten till 
vårdpersonalen är även viktigt för att patienterna ska känna sig hörda och sedda. 
Vårdarna agerar även som förebilder för patienterna och visar upp hur ett normalt 
ätbeteende ser ut (van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009). 
Relationen mellan vårdaren och patienten präglas av närhet och distans där patienten 
behöver utrymme för att ta eget ansvar men samtidigt en närhet i exempelvis samtal. 
För att skapa en vårdrelation och få patienten delaktig behöver vårdaren vara följsam till 
patientens livsvärld. Vårdarens expertkunnande måste möta patientens livsvärld för att 
ta del av patientens lidande och välbefinnande och för att vården ska kunna 
individanpassas (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
I vårdandet av en person som har drabbats av anorexia är det oftast sjuksköterskans 
uppgift att väga, mäta och ta prover. Att se till att personen äter och inte ägnar sig åt 
överdriven träning är även sjuksköterskans uppgifter. Sjuksköterskan får ibland även 
sätta sond i de fall som det krävs samt kontrollera sondmatningen och ge intravenös 
vätsketillförsel. Dessa moment kan försvåra den vårdande relationen mellan 
sjuksköterskan och den drabbade då rollen blir en kontrollfunktion. Samtidigt ska 
sjuksköterskan uppmuntra patienten till att ta större ansvar för att tillfriskna (Wentz, 
2014). 
 
Dietister ingår ofta i behandlingen av patienter med anorexia och deras roll är att 
ansvara för nutritionsbehandlingen och se till att patienten går upp i vikt på ett säkert 
sätt (Wallin et al., 2015). Det är viktigt att dietisten har ett individuellt tillvägagångsätt 
där hänsyn tas till patientens ålder, kön, vikt och fysiologiska tillstånd. Dietisten har 
också till uppgift att följa upp patientens vikt noggrant och justera energitillförseln så att 
patientens viktuppgång sker på ett hälsosamt sätt. För att nå en viktuppgång hos 
patienten är det betydelsefullt att planera viktmål tillsammans med patienten och även 
delmål som hela tiden utvärderas. De flesta dietister anser att vanlig mat och dryck är 
förstahandsbehandlingen vid anorexia men att energitillskott som näringsdrycker och 
vitamintillskott kan bli nödvändiga i vissa fall (Rocks, Pelly & Wilkinson, 2014). 
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TEORETISK REFERENSRAM 
Den aktuella studien har sin grund i vårdvetenskapen då den baseras på unga kvinnors 
upplevelser av behandlingen vid anorexia. Vårdvetenskapen inriktar sig på att skapa 
kunskap och intresserar sig för patienter för att kunna vårda så att patienters hälsa 
gynnas på bästa sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). De vårdvetenskapliga begrepp som 
studien kommer utgå ifrån är livsvärld, lidande och välbefinnande.  
 
Livsvärld 
Livsvärlden kännetecknas av den värld varje individ dagligen lever och erfar (Lepp, 
2014). Wiklund Gustin (2014) menar att människan är en helhet som består av 
kroppsliga, själsliga och andliga aspekter och därför aldrig kan reduceras till en av dessa 
aspekter utan bör ses som en enhet. En individs livsvärld inkluderar alltså alla dessa 
aspekter. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är genom livsvärlden som patientens 
upplevelse av hälsa och sjukdom visar sig. När en individ blir sjuk i anorexia påverkas 
det dagliga livet då det är en sjukdom som drabbar både kropp och själ samt sätter sina 
spår psykiskt och fysiskt hos den drabbade (Wallin et al., 2015). Under 
behandlingsprocessen är det viktigt att som vårdare ta hänsyn till livsvärlden för att 
kunna stödja patienten till en bättre hälsa. Anorexia ter sig olika hos varje individ och 
därför krävs en individanpassad vård, vilket sker via patientens livsvärld där 
sjuksköterskan tar del av hur sjukdomen påverkar just den enskilda patientens vardag 
(Dahlberg & Segesten, 2010). I livsvärlden inkluderas även alltid de närstående 
eftersom de finns i patientens liv. För en person som är drabbad av anorexia kan de 
närstående ha en stor betydelse i behandlingsprocessen. Det är genom livsvärlden som 
välbefinnande och lidande visar sig och vårdarna behöver möta patientens livsvärld för 
att kunna främja välbefinnande och lindra lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Lidande 
Att uppleva ett lidande ses som något större än att ha en sjukdom och berör både 
kroppsliga, själsliga och andliga delar i livet. Synen på lidande har sett olika ut genom 
tiderna och från att se lidande som något människan kan och bör bekämpa till att idag se 
lidande som något som tillhör det vardagliga livet och är en del av människan. Det är 
beroende på hur människan förstår sig själv och sin situation som lidandet antingen blir 
meningsfullt eller meningslöst. Om lidandet ses av individen som en del av livet kan det 
vara utvecklande men om lidandet däremot blir odrägligt för individen kan det bli ett 
hinder (Wiklund Gustin, 2014). Lidande är ett begrepp som anses vara relevant för att 
förstå unga kvinnors upplevelse av sin behandling vid anorexia, då en individ som 
drabbats av anorexia även upplever känslor av nedstämdhet, ångest och irritation 
(Allgulander, 2014). Självförakt och skam är upplevda känslor hos anorexiadrabbade 
unga kvinnor och något som sjuksköterskan bör beakta för att lindra lidandet. När en 
individ drabbas av anorexia fungerar inte kroppen på samma sätt som tidigare och 
kroppsliga funktioner avtar vilket även detta kan upplevas som ett lidande (Håkansson, 
2014). Även vid behandlingen, som oftast är en kombination av terapi, kost och 
medicinsk vård, kan det bli ansträngande för patienterna och kan orsaka känslor av 
lidande då det är en komplex sjukdom som drabbar de unga kvinnorna både fysiskt och 
psykiskt (Hällström, 2009). 
 
Välbefinnande 
Välbefinnande innebär en upplevelse som berör hela människan och en känsla av att 
vara i harmoni och balans, både i relationer till människor i omgivningen men även att 
ha balans i livet mellan aktivitet och vila. När en individ drabbas av en sjukdom kan 
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upplevelsen av välbefinnande hotas. Människor som befinner sig i sjukdom söker ofta 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014) 
menar att känslor av välbefinnande skapas när individen har en känsla av sammanhang, 
upplever meningsfullhet och kan hantera det som sker i livet. Att vara drabbad av 
anorexia kan innebära ett stort lidande men trots detta kan känslor av välbefinnande 
upplevas, exempelvis när den drabbade individen klarar av att kontrollera sitt matintag 
och upplever en meningsfullhet i sin viktnedgång (Hällström, 2009). Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver att som vårdare är det viktigt att ha ett vårdvetenskapligt 
perspektiv där man tillsammans med patienten finner andra faktorer som ger upphov till 
känslor av välbefinnande hos patienten under behandlingen. 

 
PROBLEMFORMULERING 
Anorexia är en allt mer förekommande sjukdom som drabbar en av hundra unga 
kvinnor. Vanliga orsaker till uppkomsten av anorexia är ett missnöje med den egna 
kroppen och ett perfektionistiskt personlighetsdrag. För att ställa diagnosen anorexia 
krävs ett BMI under 17,5, en förvrängd kroppsupplevelse samt en rädsla för att gå upp i 
vikt. De symtom som uppkommer när kroppsvikten sjunker under normalvikten leder 
till svåra fysiska och psykiska besvär som kan förändra livssituationen hos de drabbade 
unga kvinnorna. Behandlingen av sjukdomen består oftast av både terapi, kost och 
medicinsk vård i olika former, vilket kan vara mycket ansträngande och kan skapa ett 
lidande som är svårt att hantera. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna stödja de 
unga kvinnorna på bästa sätt under behandlingen. Författarna vill därför belysa unga 
kvinnor som drabbats av anorexia och deras upplevelser under behandlingsprocessen för 
att få en större förståelse för dessa kvinnors situation. Genom att belysa unga kvinnors 
upplevelser av behandlingen vid anorexia kan en större förståelse för deras livssituation 
skapas, vilket kan ge underlag till en individanpassad vård. Följande frågeställningar har 
därmed ställts: Hur påverkas unga anorexiadrabbade kvinnor av behandlingen? Hur 
inverkar vårdarnas bemötande och strategier på de unga anorexiadrabbade kvinnorna 
och deras upplevelser av behandlingen? 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa unga kvinnors upplevelser av behandlingen vid 
anorexia.  

METOD 
Design 
Till litteraturstudien valdes en kvalitativ design och en induktiv ansats. De flesta 
kvalitativa studier har en induktiv ansats och är hypotesgenererande istället för 
hypotesprövande (Backman, 2008). En kvalitativ design ansågs lämplig då studiens 
syfte var att få en mer utförlig bild av upplevelsen vid behandlingen av anorexia hos de 
unga kvinnorna. Kvalitativ forskning innebär att försöka förstå människans upplevelse 
av ett fenomen i ett visst sammanhang (Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2012). 
En kvantitativ studie har däremot som mål att generera kunskap som är generellt giltig 
och har sina rötter i naturvetenskapen. Den kvantitativa designen ansågs inte lämplig till 
den aktuella studien då kunskapen av studien inte ses som generell utan bunden till sitt 
sammanhang (Dahlborg Lyckhage, 2012b). En induktiv ansats valdes till studien då det 
innebär en förutsättningslös analys av texter där en slutsats formuleras genom att gå från 
delarna till en helhet och ansågs därför lämplig (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012; Kristensson, 2014).  
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Datainsamling 
I föreliggande studie har självbiografier använts för att samla in data. Det möjliggjorde 
att nå en fördjupad bild av människors upplevelse av sin hälsa och sjukdom, vilket 
ansågs lämpligt i förhållande till studiens syfte. Genom användningen av självbiografier 
kunde författarna ta del av hur människor erfar och upplever sin värld vilket utgjorde ett 
intressant material i ett vetenskapligt syfte (Dahlborg-Lyckhage, 2012a). För att finna 
självbiografier genomfördes en sökning i Libris som är ett nationellt bibliotekssystem 
och har ett stort urval av tidskrifter, vilket därför ansågs passa studiens syfte 
(Kristensson, 2014). För att finna lämpliga sökord togs hjälp av 
universitetsbibliotekarien. I Libris söktes självbiografier fram med hjälp av sökorden 
anorexia* och biografi (bilaga 1). En trunkering användes för att inte gå miste om någon 
självbiografi, då sjukdomen både benämns anorexia och anorexia nervosa. Att trunkera 
innebar att ersätta början eller slutet på ett ord med en asterisk för att täcka in olika 
varianter av ett begrepp (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen i Libris 
begränsades till svenskspråkiga självbiografier och materialtyp bok. Sökningen 
begränsades ytterligare med att självbiografierna skulle vara skrivna mellan 2006 och 
2017, vilket innebar högst 11 år gamla självbiografier. Efter sökningen framkom 17 
självbiografier.  
 
Urval  
För att finna de självbiografier som stämde överens med studiens syfte begränsades 
urvalet med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier som 
användes var att författarna av självbiografierna har upplevt sjukdomen, detta för att nå 
den sanna upplevelsen kring sjukdomen. Ytterligare inklusionskriterier var att 
självbiografierna skulle vara skrivna av kvinnor eftersom de oftast drabbas av 
sjukdomen (Cullberg, 1999). De unga kvinnorna skulle även ha mottagit behandling 
under sin sjukdom. Exklusionskriterier var de självbiografier som var skrivna av män då 
kvinnor är det mest drabbade könet. Även de självbiografier som var skrivna på ett 
annat språk än svenska exkluderades för att underlätta läsningen och minimera risken 
för att datamaterialet översatts felaktigt. Ytterligare exklusionskriterier var att det fanns 
medförfattare till självbiografin eller att kvinnorna samtidigt hade fler sjukdomar än 
anorexia. Detta för att nå upplevelserna av anorexia och inte någon annan sjukdom. 
Självbiografierna fick inte vara äldre än 11 år för att nå ett nutidsperspektiv. 
 
För att få ett mer hanterbart datamaterial så lästes baksidestexten hos de 17 
självbiografierna noggrant och av dessa valdes 12 bort då de inte överensstämde med 
studiens inklusions- eller exklusionskriterier. Dock blev en självbiografi utvald trots 
medförfattare på grund av att självbiografin speglade syftet väl och att det tydliggjordes 
i självbiografin, som bestod av dagboksanteckningar, vem som hade skrivit vad. På så 
sätt kunde enbart de anteckningar skrivna av den som varit drabbad av sjukdomen väljas 
ut. Kvar blev då fem stycken självbiografier som speglade studiens syfte. Segestens 
(2012) källkritiska mall har använts för att granska självbiografiernas kvalité (bilaga 2). 
I denna mall ingick granskning av litteraturform, ansvarig utgivare, författaren och 
dennes syfte. Det ingick även granskning av tidpunkt då källan trycktes samt relevans 
för användning för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom 
vårdvetenskapen. 
 
Analys 
För att analysera datamaterialet valdes en kvalitativ, manifest, innehållsanalys som 
innebar att analysen genomförs genom meningsenheter, kondensering, kodning, 
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underkategorier och kategorier (tabell 1). En manifest innehållsanalys innebar att 
författarna försökte hitta skillnader och likheter i det textnära och framträdande 
innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Självbiografierna lästes av båda 
författarna enskilt för att inte påverkas av varandra. Under läsningens gång markerades 
betydande text som speglade studiens syfte som meningsenheter.  En meningsenhet är 
en kombination av ord som skildrar innehållet i en mening och svarar på studiens syfte 
(ibid). Därefter diskuterade författarna hur de uppfattat självbiografierna och hur de 
reflekterade kring meningsenheterna och gemensamt togs beslut vilka meningsenheter 
som speglade studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades sedan vilket innebar att 
de förkortades samtidigt som kärnan i innehållet behölls, detta för att få ett mer 
lättarbetat material. De kondenserade meningsenheterna kodades sedan för att få ett kort 
sammanfattat uttryck av innebörden i meningsenheten. Koderna bestod av centrala 
begrepp som svarade an på studiens syfte (ibid). De kodade meningsenheterna delades 
sedan in i underkategorier och kategorier baserat på likheter och skillnader dem 
emellan. Även denna uppdelning genomfördes gemensamt för att vara samstämmiga i 
hur kategorierna motsvarade studiens syfte. I analysen framkom fyra huvudkategorier 
och tolv underkategorier (tabell 2).  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 
mening 

Kod Underkategori Kategori 

“Jag går till Elvy en till 
två gånger i veckan och 
börjar verkligen få 
förtroende för henne” 
(Lagerstedt, 2015) 

Börjar få 
förtroende för 
Elvy. 

Förtroende 
för vårdare 

Att skapa ett 
förtroende 

Bygga en 
vårdrelation 

“Jag hatar mig själv, 
inte den riktiga Hanna 
men den Hanna som 
styr mina tankar.” 
(Österberg, 2007) 

Hatar den 
Hanna som styr 
mina tankar 

Uppleva 
två röster 

Kampen mellan 
två röster 

Psykiska 
påfrestningar 

 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER!
Vid forskning rörande människor ska vissa krav uppfyllas så som informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtidigt ska forskning 
värna om människors hälsa, värdighet och sekretess (Helsingforsdeklarationen, 2013). 
Forskare bör inte heller ändra ett verks budskap så att det kan uppfattas kränkande mot 
upphovsmannen (Socialstyrelsen, 1960:729). I den aktuella studien så uppfylls 
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet genom att resultatet 
baseras på unga kvinnors upplevelser som de själva valt att publicera som offentliga 
självbiografier. Allmänheten har tillgång till litteraturen när den har publicerats och 
räknas då som offentlig (ibid). Genom diskussion av sin förförståelse och genom en 
manifest innehållsanalys har författarna till aktuell studie varit noggranna med att inte 
förvränga de unga kvinnornas upplevelser och uppfyller därmed nyttjandekravet. Det 
bör även finnas god kunskap om de informationskällor som forskare använder sig av 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). Genom att granska självbiografierna med Segestens 
(2012) källkritiska mall så uppfyller författarna detta krav. Enligt 
Helsingforsdeklarationen (2013) ska målet med forskning alltid vara fokuserat på 
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patientens hälsa, vilket uppfylls i studien då resultatet kommer öka förståelsen för dessa 
unga kvinnors situation och därmed öka kunskapen kring vårdandet. 

Förförståelse 
När det finns en kunskap om forskningsområdet hos forskaren kan det finnas en risk för 
att forskaren inte går in i analysarbetet med ett helt öppet sinne utan begränsas av sin 
egen förförståelse. Förförståelsen uppkommer när människor har tidigare kunskap och 
åsikter med sig i bagaget och den kan vara både medveten och omedveten. Den ligger 
till grund för hur människor förstår olika sammanhang och ting. En författare kan gå 
miste om väsentlig information och missförstå innehållet på grund av sin förförståelse 
och den kan därför vara ett hinder (Dahlberg & Segesten, 2010). Förförståelsen behöver 
dock inte vara negativ för om vetskap finns för den egna förförståelsen kan den tyglas 
och leda till en djupare förståelse för de unga kvinnornas upplevelser (Birkler, 2007). I 
den aktuella studien fanns en viss förförståelse hos författarna kring anorexia och hur 
dessa unga kvinnor upplever sin sjukdom. Därför har författarna diskuterat den egna 
förförståelse kring ämnet för att medvetandegöra risken för att missförstå informationen 
som framkommer. Genom att tygla sin förförståelse och diskutera den skapas en 
medvetenhet och på så sätt en större öppenhet inför dessa patienters upplevelser 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
RESULTAT!
Vid analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier och tolv underkategorier. 
Kategorierna var att bli definierad som sjuk, inte känna sig ensam, psykiska 
påfrestningar och bygga en vårdrelation. Dessa fyra kategorier belyste de unga 
kvinnornas upplevelser av behandlingen.  
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

Att bli definierad som sjuk •! Rädsla att tappa kontrollen 
•! Förvrängd självbild 
•! Bekräftelse på sjukdom 

Inte känna sig ensam •! Gemenskap med medpatienter 
•! Familjens betydelse 

Psykiska påfrestningar •! Övervinna ångesten 
•! Känslor kring mat och vikt 
•! Kampen mellan två röster 
•! Återfå självförtroendet 

Bygga en vårdrelation •! Att skapa ett förtroende  
•! Negativa möten  
•! Lögner som redskap  

 

Att bli definierad som sjuk!
Rädsla att tappa kontrollen 
När de unga anorexiadrabbade kvinnorna väl hade kommit underfund med att de var i 
behov av någon slags behandling uppkom känslor av nervositet och rädsla. De var 
nervösa för att de inte visste vad som väntade under behandlingen och var livrädda för 
att behöva gå upp i vikt. ”Jag sa att jag varit rädd för att söka hjälp för jag var 
skräckslagen att någon skulle tvinga mig äta” (Mattson & Gamsoe, 2006, s.7). Tankar 
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om att andra skulle bestämma över en och bli fråntagen kontrollen skrämde. De flesta 
var rädda för att de inte själva fick bestämma över vilken mat och mängden de skulle 
äta. Det fanns även rädslor inför att någon skulle vakta dem och tvinga dem att äta. En 
av de unga kvinnorna ville inte få hjälp eller behandling för hon ville inte bli frisk och 
tjock, men hon förstod ändå att hon inte kunde leva med ångesten som hon hade (Alvén, 
2013). Under behandlingsstarten var det flera som upplevde rädsla på grund av att de nu 
förväntades att bli friska. De var även medvetna om att det skulle ställas höga krav på 
dem. När behandlingen skulle börja fanns det känslor av hopp om att få hjälp och en 
längtan efter att bli frisk och känna lycka, samtidigt var de skräckslagna över att inte 
veta hur det kommer att bli. Att inte ha kontroll över sin situation och inte kunna 
planera sin tid framöver upplevdes jobbigt och skrämmande för dessa unga kvinnor. Det 
fanns ett lidande i att behöva berätta hela sin historia för någon annan människa, att 
blotta och utlämna sig själv samt släppa in någon i sina innersta tankar. Att släppa in 
någon innebar att släppa på den kontroll som de har haft genom sjukdomen.  

Förvrängd självbild 
Samtliga unga kvinnor förnekade sin sjukdom och hade ingen insikt i hur underviktiga 
de var. De upplevde att de inte var tillräckligt smala eller sjuka för att ta emot en 
behandling för anorexia och inbillade sig att vårdpersonalen tyckte att det var slöseri 
med tid just för att de inte var tillräckligt smala för att få hjälp. De flesta tänkte att de 
behövde gå ner mer i vikt för att omgivningen och personalen verkligen skulle se att de 
faktiskt var sjuka. Sättet de såg på sig själva gjorde att de upplevde att de inte var 
värdiga att kallas anorektiker då det var långt ifrån deras egna självbild. Flera som blev 
inlagda på klinik ansåg inte att de var så sjuka att de passade in där, de såg sig själva 
som överviktiga och det var därför ofattbart för dem. En ung kvinna berättar:  

              Jag känner att jag inte passar in bland de andra patienterna. Jag kan inte 
definiera mig själv som sjuk än. Jag ser på de andra som vandrande skelett. Vad gör 
jag här? (Alvén, 2013, s.116).  

Ett tydligt tecken på förnekelsen och den felaktiga självbilden som dessa unga kvinnor 
hade var när de fick konkreta bevis på sin undervikt. Exempelvis vid vägningar då de 
fick se den låga siffran och blev överraskade eller när de såg bilder på sig själva och 
slogs av att personen på bilden var fruktansvärt smal. Trots dessa konkreta bevis 
återgick tankarna snabbt till att låren var gigantiska och att vissa kroppsdelar var större 
än någonsin. Dessa unga kvinnor förnekade att de hade några problem och ville därför 
inte gå upp i vikt, däremot ville de gå ner lite till. 

Bekräftelse på sjukdom 
De flesta levde med en känsla som hela tiden påminde dem om att de inte var tillräckligt 
smala eller sjuka. På grund av detta blev det därför en lättnad när de på något sätt fick 
en bekräftelse under behandlingen, att de faktiskt var sjuka i anorexia. Denna 
bekräftelse togs mer på allvar när den kom från någon vårdare. En del kunde få ett 
uppvaknande när de såg sin kropp i lätt klädsel på ett fotografi och känna sig nöjda med 
att de faktiskt var sjuka och allt slit de lagt ner på att gå ner i vikt hade lönat sig. Att 
känna sig sedda i sjukdomen var viktigt och att någon tog dem på allvar gav känslor av 
välbefinnande. Detta beskrivs av en ung kvinna:  

            Jag tittar på henne med stora ögon. Hon sa anorexia! Att jag har anorexia? Det 
känns konstigt, så smal är jag väl inte så att man kan säga anorexia? Samtidigt känns 
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det som en kick. Då måste jag ju gått ner. Då måste jag ändå vara smal? (Lagerstedt, 
2015, s.94).  

Att kunna bekräfta sin sjukdom visade sig vara ett viktigt steg i behandlingen och i 
tillfrisknandet. När någon bekräftade deras viktnedgång och sa att de blivit smalare så 
kände de sig duktiga. Att vänner berättade hur ledsna de var för att deras vän var sjuk i 
anorexia gjorde att de unga kvinnorna på något sätt blev nöjda över deras utseende och 
viktnedgång.  

Inte känna sig ensam 
Gemenskap med medpatienter 
Resultatet visade att flera av de unga kvinnorna var rädda för att vara ensamma och att 
genom behandlingen fick de kontakt med andra som befann sig i liknande situation som 
de själva. Denna känsla av samhörighet blev betydelsefull och visade sig vara en 
upplevelse av välbefinnande. Att någon annan förstår ens tankar och känslor var något 
som många uppskattade. En ung kvinna berättar: 

            Det är en stor upplevelse för mig att prata med någon som vet hur jag tänker 
och jag går in på mitt rum för att fundera över det (Österberg, 2007, s.25). 

En del upplevde att deras insikt i sjukdomen blev djupare när de kunde prata med andra 
som hade samma typ av problem och det gav en känsla av att de inte var ensamma. 
Oftast skedde behandlingen på hem där andra anorektiker också behandlades, något som 
upplevdes både negativt och positivt. Några fann på dessa kliniker vänner för livet som 
hade samma intressen som de själva och mitt i allt slit med sjukdomen kunde de faktiskt 
uppleva glädje med andra som också gick igenom samma sak. Att jämför sig med andra 
sjuka kunde vara en hjälp i tillfrisknandet då de som låg lite längre fram i tillfrisknandet 
kunde hjälpa till och dra de andra som inte kommit lika långt i sin resa att bli frisk. En 
ung kvinna kunde känna samhörighet med en annan som inte varit sjuk i anorexia men 
som också led av ångest och kunde förstå hennes ångest, vilket var skönt för henne 
(Lagerstedt, 2015). Även att prata med de som hade genomgått anorexia och idag var 
friska från sjukdomen kunde ge känslan av samhörighet hos de drabbade.  

Familjens betydelse 
När de unga kvinnorna drabbades av anorexia påverkades hela deras omgivning och de 
som påverkades mest var de närmsta anhöriga såsom familj, vänner och partners. Det 
visade sig att familjen och partners spelade en betydande roll under behandlingen och i 
tillfrisknandet. De flesta upplevde en stor tacksamhet till sina föräldrar som kämpade 
febrilt med att få sin dotter att äta. Det fanns en stor tacksamhet kring de praktiska 
sakerna i livet som deras föräldrar tog över när deras liv vändes upp och ned vid 
sjukdomen. Exempelvis arbetssituation, lägenheter och räkningar. De visade sig även att 
vissa hade ett dåligt samvete när de tänkte på hur mycket deras föräldrar offrat för att 
hjälpa sina döttrar i behandlingen. Flera upplevde att de ofta behövde ljuga för sina 
föräldrar om matintag och träning för att lyckas få i sig så lite kalorier som möjligt, men 
även för att lugna sina föräldrars oro. 
 
Det kunde även utspela sig stora bråk mellan de drabbade unga kvinnorna och deras 
föräldrar. Detta på grund av att ansvaret kring mat och begränsad träning hamnade på 
föräldrarna mellan behandlingarna och de fick en roll som kontrollanter. Det ledde till 
bråk, diskussioner och en ständig kamp vid måltiderna där de unga kvinnorna försökte 
få i sig så lite som möjligt medan föräldrarna försökte få i dem så mycket som möjligt. 
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Föräldrarna fick tjata och be sina döttrar att äta vilket gjorde att de upplevdes som 
irriterande, kontrollerande och oförstående. Detta kunde utlösa raseriutbrott och 
panikångest som gick ut över föräldrarna när de stod på sig. Även syskon till de 
drabbade spelade en betydande roll i behandlingen. De var ett bra stöd och kunde 
genom att ta större portioner få de unga kvinnorna att tycka att de åt mindre. Vilket 
beskrivs av en ung kvinna: 
 
            Malte och Manda försöker hjälpa mig att vara glad genom att sympatiäta. De 
har kommit på att om de kränger godis och äter dubbelt så mycket mat som jag, så har 
jag lättare för att äta. (Lagerstedt, 2015, s.38). 
 
Även partners visade vara ett stort stöd under behandlingen och kunde vara stor 
inspiration för hur en normal människa åt och tränade. De drabbade hade ofta glömt 
bort hur en normal portion såg ut och behövde då påminnas om det.  
 
Psykiska påfrestningar 
Övervinna ångesten!
Det framkom att sjukdomen under behandlingen kunde ge både glädje och lidande, 
exempelvis att vinna över deras ångest. En del beskrev att när de tränade riktigt hårt och 
tog ut sig själva så vann de över sin ångest och de kunde njuta ett tag av vad de 
presterat. Något som upplevdes som glädjefyllt var att få träna bort ångesten eftersom 
de drabbade då visste att det fanns en chans att förbränna den mat som de stoppat i sig. 
Mycket av den glädjen som sjukdomen och behandlingen gav handlade om att besegra 
hungern och nå viktnedgång, trots vetskap om att det inte var bra för dem. Samtliga blev 
vägda av vårdare och när de gått ner i vikt kunde de känna glädje att de hade klarat av 
att gå ner lite till. En ung kvinna berättar: 
 
             På dagverksamheten säger de att jag har gått ner ytterligare i vikt. Det känns 
underbart, men de verkar oroliga för mig. (Österberg, 2007, s.96).  
 
Under behandlingen så trodde de att de hade gått upp i vikt på grund av det ökade 
matintaget som de tvingades till. När vågen sedan visade en lägre siffra än förra gången 
gav det glädje och lycka hos de drabbade. Vissa upplevde glädje när de hade lyckats 
med att stå emot hungern och andra upplevde glädje när de kunde äta något som annars 
brukade ge dem ångest. ”Skorpan gick bra att äta idag också. Ingen ångesten över den” 
(Mattson & Gansmoe, 2006, s.31). 
 
Känslor kring mat och vikt 
En del av behandlingen utgjordes många gånger av att äta enligt ett matschema, vilket 
upplevdes som väldigt ansträngande och påfrestande. Att äta mat skapade stor ångest 
hos de drabbade och speciellt sådan mat som de själva ansåg som helt förbjuden. En 
ung kvinna skriver: 

         Och mackan, ost och smör! Vad tänkte hon med? Hon vill verkligen att jag ska bli 
tjock. Hon vill att jag ska bli tjock! Jag fylls av en okontrollerbar ilska. “Jag hatar 
dig!” skriker jag. (Lagerstedt, 2015, s.92).  

Maten upplevdes som att den skulle göra så att de gick upp i vikt och blev tjocka. Tre av 
de unga kvinnorna blev behandlade med näringsdrycker för att de skulle gå upp i vikt. 
Dessa näringsdrycker skapade stor ångest och likställdes med grädde eller smör. Hos 
samtliga var hunger något bra och mättnad något som relaterades till att vara fet. De åt 
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inte tills de blev mätta utan tills de ansåg att de fått i sig tillräckligt med kalorier. Att 
besegra hungern är något de triggades av och detta beskrivs av en ung kvinna: 

           ”Jag har varit hungrig i över ett år. Men jag faller inte för den. Hungern är ju 
min vän, mättnaden fienden” (Mattson & Gansmoe, 2006, s.11).  

Matscheman som de fick under behandlingen gav också stor ångest och tankarna på att 
äta fyra eller fler mål om dagen väckte ilska och en rädsla att gå upp i vikt. Österberg 
(2007) beskriver att hon fick tårar vid tanken på mat och en del hade svårt att äta mat 
där innehållet inte var riktigt tydligt. De kunde då inte kontrollera sitt matintag och 
denna förlust av kontroll väckte ångest. Samtliga skriver i självbiografierna om deras 
relation till deras vikt. En viktökning på bara ett gram kunde förstöra deras dag. Under 
behandlingen kämpade de unga kvinnorna för att bli friska men en viktökning hade de 
svårt att tillåta, vilket blev en svår ekvation för dem. Det upplevdes som att bli frisk var 
lika med att bli tjock vilket inte var något de ville. De ville kompromissa och fortsätta 
vara smala genom att äta så lite att de precis orkade leva. De unga kvinnornas fixering 
och kontroll kring maten visade sig tydligt vid jämförelse med andra friska vänner. För 
de drabbade kretsade hela livsvärlden kring maten och hur de skulle undvika att få i sig 
kalorier. Medan en frisk vän inte reflekterade kring mat överhuvudtaget.  

Kampen mellan två röster!
Samtliga unga kvinnor beskriver i sina självbiografier en inre kamp där de slets mellan 
två röster inombords under behandlingstiden. Det kunde handla om att känna sina 
revben tydligt och känna sig äcklad av det men samtidigt bli stolt över att ha lyckats 
kontrollera sitt matintag. Att veta att det inte är normalt att må dåligt över att ha druckit 
juice till frukost men ändå höra sjukdomen skrika “fetto” i örat. Det upplevdes som en 
stor svårighet att urskilja de friska rösterna och mota bort de sjuka. Suhonen Frohm 
(2008) beskriver att anorexians röst kunde vara så stark att den bröt ner alla murar som 
hon hade byggt upp mot rösten. “Jag hatar mig själv, inte den riktiga Hanna men den 
Hanna som styr mina tankar” (Österberg, 2007. s.38). 

Många ville bli friska och leva ett normalt liv men samtidigt fanns det en stor skräck för 
att bli frisk då anorexin var en trygghet. De flesta upplevde det även som oerhört jobbigt 
att vara anledningen till att föräldrarna blev ledsna och besvikna men kände samtidigt 
att de inte ville ändra på sig. De ville inget annat än att gå ner i vikt och lyssna till sin 
ångest. En av de unga kvinnorna beskriver det som att hon kände sig schizofren då 
tankarna slogs mot varandra inombords (Suhonen Frohm, 2008). I denna kamp som de 
unga kvinnorna drabbades av upplevde de att det var skönt när någon annan tog beslut 
åt dem och tog ansvar för deras matintag. Då slapp de själva ta kampen mot sin egna 
inre sjukdomsröst.  
 
Återfå självförtroendet 
Resultatet visade att när de unga kvinnorna kommit en bit in i behandlingen kunde de 
uppleva känslor av välbefinnande. Att kunna bestämma sig helhjärtat för att låta en 
förändring och viktuppgång ske var något som tog tid men var nödvändigt för att bli 
frisk. Många kunde hitta tillbaka till den livsglädje och kraft de haft innan de blev sjuka. 
En ung kvinna berättar: 

             När jag nu tog mina första stapplande steg ut i livet igen, för det var precis så 
drastiskt det kändes, började jag få tillbaka livsgnistan och som jag hade saknat den. 
(Alvén, 2013, s.124). 
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Att återfå ansvaret över kost och träningen var skrämmande men samtidigt något som 
upplevdes som skönt och gav dem deras självförtroende tillbaka. Somliga kände sig 
starkare och friskare och kunde då på ett bättre sätt motarbeta den ångest som angrep 
dem. De vågade sakta men säkert börja lita på sig själva igen. Många kände sig 
tacksamma för den hjälp de hade fått under behandlingen och när de hade blivit bättre 
kunde de inte förstå hur svälten och tankar kring mat upptagit all deras tid. Lagerstedt 
(2015) upplevde det som att i sjukdomen så befann hon sig i en instängd glasbur och allt 
det roliga och underbara kunde hon se men inte delta i. När hon närmade sig ett friskt 
liv kunde hon känna hur glasburen försvann och hur mycket det betydde för henne, hon 
kände sig mer levande. De flesta kunde gå vidare i livet och uppskattade att leva mer. 
Att känna glädje och tro på sig själv igen samt kunna utföra aktiviteter som alla andra 
var fördelar med att vara påväg ut ur sjukdomen och bli frisk.  

Bygga en vårdrelation 
Att skapa ett förtroende 
Det upplevdes att de fanns en trygghet hos vårdarna och det blev en frizon där de tilläts 
att vara sig själva och fick prata med någon som förstod. De upplevde en lättnad över att 
äntligen kanske kunna få hjälp. De flesta unga kvinnorna beskrev empati och 
omtänksamhet som viktiga egenskaper hos vårdarna som kunde skapa en 
förtroendeingivande relation. Det innebar att någon brydde sig om vad de hade att säga 
och visade genuint intresse för deras situation och hälsa. En ung kvinna berättar: 
 
            Jag tittar på Elvy. Det ser nästan ut som hon har tårar i ögonen, vilket förvånar 
mig.. Jag förstår inte. Hon ser ledsen ut, precis som om hon förstår mig, som om hon 
förstår vad jag berättat. Tänk om hon faktiskt lyssnade. (Lagerstedt, 2015, s.265).  
 
Det visade sig även att de unga kvinnorna hade lättare att övervinna deras ångest när de 
hade lovat vårdarna att exempelvis avstå från träning. Att sakta bygga upp ett förtroende 
för vårdarna visade sig vara en viktig del i tillfrisknandet och behandlingen. De första 
mötena gjorde det största intrycket och när ett förtroende fanns kunde vårdarna lättare 
nå fram med sitt budskap till de unga kvinnorna. De upplevdes även att det var lättare 
att prata om sin sjukdom med någon som visade emapti och någon som hade kunskap 
kring anorexia. De unga kvinnorna kände att de vågade ta till sig och prova göra det 
vårdarna sa. Med hjälp av vårdarna vågade de utmana sin ångest och ta ett steg ifrån 
anorexin. 
 
Negativa möten 
Flera av de unga kvinnorna hade även mindre bra möten med vårdarna. De upplevde att 
vårdarna inte litade på dem och att de själva inte kände någon tillit till att de faktiskt 
kommer att få hjälp. Det beskrivs hur läkare byttes ut vilket upplevdes problematiskt då 
de var tvungna att berätta sin historia och blotta sitt inre för ännu en person. Det gjorde 
att de inte kunde få tillit till vårdpersonalen runt omkring dem och därför inte öppnade 
upp sig på riktigt. Många upplevde en stark olust inför sina besök för att de inte fick 
någon förståelse för sitt dåliga mående. En ung kvinna skriver: 
 
            I en timme sitter vi där, på BUP, i det hemska rummet där alla stirrar på mig. 
Jag känner mig blottad och utlämnad. De pratar alla om mig men ingen verkar riktigt 
förstå eller veta något om mig. (Lagerstedt, 2015, s.150).  
 
De unga kvinnorna beskriver hur all fokus på mötena handlade om vad hon hade ätit, 
matscheman skulle lämnas in och vikt skulle tas. Det var inget fokus på det inre 
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måendet som var orsaken till att anorexin bröt ut. Istället för att mötena med vårdarna 
skulle bli utvecklande och motiverande var det många som upplevde att det endast blev 
värre av att gå dit. 
 
Lögner som redskap 
Vardagen för dessa unga kvinnor under behandlingen handlade om att försöka slippa äta 
det som de blev påtvingade och motionera utan att bli upptäckta. Detta beteendet 
grundade sig att försöka fortsätta sin viktnedgång utan att skapa en konflikt med 
vårdpersonalen och tvingas äta ännu mer. Att undvika att äta och motionera mer 
underlättade dessa unga kvinnors ångest men då det inte var tillåtet kände de sig 
tvungna till att ljuga för att minska sin ångest. “Jag vill inte, men jag måste ljuga för dig 
annars tar mörkret mig” (Lagerstedt, 2015. s.242). De ljög om att de hade ärenden och 
att de hade glömt saker för att springa i trappan på kliniken så många gånger som 
möjligt samt tog omvägar för att gå mer. De ljög även frekvent om sitt matintag för att 
försöka få i sig så lite som möjligt. Även om vårdpersonalen hade en bra relation till 
personen i fråga drog de unga kvinnorna lögner om sitt matintag och tankar kring mat. 
En utav de unga kvinnorna berättar: 
 
                 Svea säger att det inte händer något med min vikt och hon undrar om jag 
dricker näringsdryckerna hemma. Jag ljuger och säger att jag gör det, är rädd för att 
jag annars måste dricka fler på dagliga verksamheten. (Österberg, 2007. s.92) 
 
Detta beteende kunde leda till att vårdpersonalen inte litade på de unga kvinnorna och 
därför kontrollerade dem ännu mer. Det upplevdes vara påfrestande att vårdarna 
misstänkte dem och inte litade på dem. “Det känns som personalen utgår från att vi 
ljuger.” (Österberg, 2007. s.98). Detta lögnaktiga beteende ledde till konflikter när det 
upptäcktes av vårdarna och kunde skada vårdrelationen, men även utav att de unga 
kvinnorna var tvungna att försvara sig många gånger när de inte hade ljugit. 
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion    
Studiens syfte var att belysa unga kvinnors upplevelser av behandlingen vid anorexia. 
Till studien valdes en kvalitativ design och en induktiv ansats för att nå en djupare bild 
av kvinnornas upplevelser (Friberg, 2012). Genom att använda sig av en kvalitativ 
design uppnådde författarna ett djup i de unga kvinnornas upplevelse vilket svarade på 
studiens syfte (Henricson & Billhult, 2017). 
 
Datainsamling  
Litteraturstudien har sin grund i fem självbiografier som ger kunskap kring hur de unga 
kvinnorna upplever sin livssituation, då de beskriver sina upplevelser under 
behandlingsprocessen (Dahlborg Lyckhage, 2012a). Personliga dagböcker och 
biografier kan utgöra viktiga källor om forskaren vill undersöka patienters upplevelser 
av en viss sjukdom och erbjuder också tillgång till ett perspektiv som ger en djupare 
insikt (Forsberg & Wengström, 2016). 
 
Enligt Kristensson (2014) stärks studiens tillförlitlighet genom användandet av 
primärkällor. Primärkällor, i detta fall självbiografier, utgör förstahandsinformation där 
författarna har skrivit ned egna upplevda händelser och känslor. Denna information har 
inte återberättats utan det finns möjlighet att nå den exakta beskrivningen. Att använda 
sig av sekundärkällor ökar därför risken för tolkning och minskar tillförlitligheten 
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(Kristensson, 2014). Enligt Forsberg och Wengström (2016) hade en intervjustudie varit 
en lämplig metod för att ge en bredare och djupare bild av upplevelsen då exempelvis 
följdfrågor hade kunnat ställas. Dock behöver forskaren själv delta i intervjun och kan 
leda till att resultatet påverkas och även att intervjufrågor kan misstolkas av deltagarna. 
Det finns även etiska svårigheter med intervjuer på grund av att anorexia kan anses vara 
ett känsligt ämne att prata om. Det kan vara svårt att hitta deltagare som delar med sig 
av sin historia på det djup som krävs för denna studie. Därför valdes självbiografier då 
dessa författare har valt att publicera sin historia offentligt och på så sätt lättare att nå 
den sanna upplevelsen.  
 
För att söka självbiografier valdes Libris, ett nationellt biblioteksystem, som databas i 
sökningen. Libris är den databas som har störst innehåll och är lämplig att använda sig 
av vid litteratursökning (Karlsson 2017). Databasen innehåller stora delar av den 
litteratur som återfinns på svenska bibliotek från 1866 och framåt (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). Databasen innehåller dock ingen ordbok med 
ämnesord vilket medförde att en fritextsökning fick genomföras. Med hjälp av 
universitetsbibliotekarien som har fördjupade kunskaper så valdes sökord och 
fritextsökningen anses inte därför bidragit till några irrelevanta träffar. Sökningen 
redovisas i ett sökschema (bilaga 1) vilket medför att det enkelt går att söka fram 
samma material igen, vilket stärker studiens tillförlitlighet.  
 
Urval!
För att nå de unga kvinnornas upplevelser under behandlingen av anorexia valdes 
självbiografier där författaren själv upplevt sjukdomen. I tre av de fem utvalda 
självbiografierna förekommer kommentarer från familjemedlemmar eller vänner. I alla 
tre självbiografier är det tydligt markerat vems tankar som läsaren tar del av. Därför 
sågs det inte som ett hinder då det var lätt att bortse ifrån familjemedlemmars tankar och 
åsikter. För att öka studiens tillförlitlighet valdes enbart de självbiografier som var 
skrivna på svenska. Detta för att minska risken för felaktig översättningen. Enligt 
Forsberg och Wengström (2016) måste hänsyn tas till självbiografins utgivningsår och 
plats för att nå trovärdig data. Genom att enbart använda de självbiografier som var 
skrivna från 2006 och från Sverige gav det studien aktuell information. Äldre 
självbiografier kan förvränga resultatet och göra studien mindre tillförlitlig eftersom 
vården och behandlingen ständigt utvecklas. Det kan samtidigt ses som en svaghet att 
tre av självbiografierna är skrivna innan 2010. Behandlingen av anorexia har utvecklats 
sen dess, vilket kan bidra till att upplevelserna kan skiljas åt. Dock kan författarna till 
aktuell studie inte urskilja större olikheter i upplevelserna av behandlingen från 2015 i 
jämförelse med 2006.  
 
Backman (2008) menar att överförbarhet handlar om resultatets förmåga att överföras 
till hela populationen. En svaghet är att studien enbart belyser unga kvinnors 
upplevelser och resultatet är därför inte överförbart till unga män. Ytterligare en svaghet 
är att om behandlingen av anorexia utvecklas ännu mer i framtiden kanske inte studiens 
resultat blir överförbart till de unga kvinnorna. Studiens resultat är inte heller 
överförbart till unga kvinnor i andra länder eftersom behandlingen i de länderna kan se 
annorlunda ut. Dock anser författarna till studien att resultatet är överförbart till dagens 
unga kvinnor under behandlingen av anorexia på grund av faktorer som exempelvis 
kampen mellan två röster, förvrängd självbild och känslor kring mat och vikt. Dessa 
ovannämnda faktorer kommer och har förmodligen alltid varit karaktäristiska 
upplevelser för de som genomgår behandlingen av anorexia, hur än behandlingen ser ut.  
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Självbiografierna granskades enligt en källkritisk mall (Segesten, 2012). Detta innebar 
att egna bedömningar fick göras med utgångspunkt i svaren från mallen eftersom det 
inte fanns några tydliga direktiv kring vilken kvalitetsnivå självbiografin skulle tilldelas. 
De egna bedömningarna i kvalitetsgranskningen av självbiografierna som författarna i 
den aktuella studien gjorde kan ha påverkat studiens tillförlitlighet på grund av 
utrymmet för egna tolkningar.  
 
Analys 
För att analysera datamaterialet i den aktuella studien användes en manifest 
innehållsanalys och författarna försökte hitta skillnader och likheter i det textnära och 
framträdande innehållet. Detta anses vara en lämplig analys och de unga kvinnornas 
upplevelser framkom utan att de förvrängdes (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Om däremot en latent innehållsanalys hade använts så skulle det inneburit att författarna 
försökt hitta det underliggande budskapet i en text, något som författarna ansåg var 
utanför deras kompetens (ibid). En styrka i analysförfarandet är att båda författarna läst 
samtliga självbiografier och markerat meningsenheter enskilt, detta för att inte påverkas 
av varandra och inte gå miste om innehåll av betydelse. Lundman och Hällgren 
Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys användes vid analysen av 
självbiografierna då den ansågs vara lämplig då analysen är strukturerad och metodisk. 
Metoden kan dock vara svår att genomföra om självbiografiernas innehåll är för olika, 
då det kan bli svårt att forma underkategorier och kategorier, men det problemet 
uppstod inte vid analysen i aktuell studie.  
 
Genom att visa exempel på hur analysen genomförs så stärks en studies trovärdighet 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012), vilket även gjordes i den aktuella studien. I 
resultatet stärks studiens trovärdighet genom att använda citat från självbiografierna 
vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är eniga med då de unga kvinnornas 
egna beskrivning styrker den aktuella studiens resultat. Enligt Dahlberg och Segesten 
(2010) är det viktigt att vara öppen och objektiv eftersom förförståelsen kan påverka hur 
pass öppensinnade författarna var vid analysarbetet. Förförståelse är något som de flesta 
bär på och kan vara ett hinder som gör att författarna går miste om väsentlig information 
(ibid). Att författarna hade en viss förförståelse kring ämnet innan läsning av 
självbiografierna kan vara en svaghet i studien. Genom diskussion av förförståelsen 
gjorde författarna sig medvetna om sin egen förförståelse och kunde lättare tygla den.  
 
Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att unga anorexiadrabbade kvinnors livssituation påverkas 
drastiskt under behandlingen. Många upplever det svårt att bli definierad som 
anorektiker och har själva svårt att se sig som sjuka. De har i början av behandlingen en 
rädsla av att lämna sin trygghet i sjukdomen och tappa kontrollen kring mat och vikt. 
Under behandlingen uppstod svåra känslor kring mat och vikt, men även en kamp 
mellan två röster fanns hos de drabbade. Familjen och medpatienter visade sig vara 
faktorer som gjorde att de drabbade inte kände sig så ensamma och utgjorde ett bra stöd 
under behandlingen. Upplevelsen kring vårdpersonalen kunde vara positiv men även 
präglas av negativa möten där de unga kvinnorna ljög om matintag och träningsmängd i 
hopp om att slippa gå upp i vikt. 
!
Ett framträdande resultat i studien var att de unga kvinnorna kunde uppleva känslor av 
välbefinnande under behandlingen när de träffade och fick samtala med andra som 
också vara sjuka i anorexia. Att de genom samtal med andra i liknande situation fick en 
känsla av gemenskap och att de inte var ensamma. Även Hannon, Eunson och Munro 
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(2017) beskriver dessa känslor av gemenskap med medpatienter i sin studie som positivt 
hos de med anorexia. Dahlberg och Segesten (2010) skriver om hur vi människor söker 
sammanhang och mening. En människa som inte upplever sammanhang eller mening 
har också svårt att uppleva välbefinnande och hälsa. För att skapa förutsättningar till 
unga kvinnor som drabbats av anorexia att uppleva välbefinnande vid behandlingen är 
det av stor vikt att se till hela patientens livsvärld och uppmuntra dem till att samtala 
med medpatienter. 
 
I aktuell studie framkom att de unga kvinnorna upplevde känslor av lidande när de 
själva förnekade att de var sjuka i anorexia. De hade en förvrängd självbild och kunde 
inte se sig själva som tillräckligt sjuka och smala och tyckte därför att de inte var i 
behov av behandling. De upplevde skuldkänslor då de ansåg att de tog upp vårdarnas tid 
under behandlingen. Dimitropoulos, Freeman, Muska, Domingo och McCallum (2016) 
menar i sin studie att de som är sjuka i anorexia ofta tror att allmänheten inte erkänner 
att anorexia är en riktig sjukdom. Detta ledde till att de med anorexia dolde sin sjukdom 
för andra för att de var rädda att uppfattas som galna eller konstiga. Vidare skriver de att 
många som har anorexia önskar istället att de hade en fysisk sjukdom såsom cancer 
istället då det skulle vara lättare att prata om sin sjukdom och andra skulle förstå.  
 
Det som framkom i Dimitropoulos et al. (2016) studie kan vara en tänkbar orsak till att 
de unga kvinnorna med anorexia förnekar att de är sjuka. De med sjukdomen upplever 
en rädsla för vad andra ska tycka om dem och de är rädda för att andra inte ska tycka de 
är sjuka. Detta kan leda till att de själva får uppfattningen att de inte är tillräckligt sjuka 
och förminskar på så sätt sitt egna mående och sin sjukdom. Samtliga unga kvinnor i 
den aktuella studien söker vård, men ingen utav dem har sjukdomsinsikt och upplever 
att de inte är tillräckligt smala för att få hjälp. Det de söker hjälp för är sin ångest som 
kommer i samband med anorexin. Detta innebär att sjuksköterskan behöver vara lyhörd 
kring patientens egna självbild för att hjälpa patienten att bekräfta sin sjukdom och på så 
sätt även stödja patienten i behandlingen. 
 
Det visade sig i aktuell studie att känslor av lidande även kunde förekomma i börja av 
behandlingen när de unga kvinnorna hade en rädsla för att tappa kontrollen. De var 
rädda för att tappa den kontroll som de byggt upp kring sitt matintag och sin träning och 
hade en stor skräck för att någon annan nu skulle ta över kontrollen och tvinga dem äta. 
Dessa känslor stödjs av Sly, Morgan, Mountford, Sawer, Evans och Laceys (2014) 
studie som beskriver att de drabbade var rädda för att bli en passiv del i behandlingen 
och inte kunna påverka sin egen vård. De drabbade i Sly et al. (2014) studie upplevde 
att det var viktigt för dem att vara involverade i sin egen vård och behandling och det 
var en betydande faktor för att sedan kunna ta eget ansvar för sitt matintag. Även 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver svårigheten i att som patient komma in i ett 
nytt vårdande sammanhang. I dessa förändringar när patienten tas ur sitt sammanhang är 
det viktigt att patienten blir delaktig i sina hälsoprocesser för att hälsa och 
välbefinnande ska kunna utvecklas. Det fanns en upplevelse hos de unga kvinnorna av 
rädsla inför nya sammanhang vilket stöds av annan forskning (Dahlberg & Segesten, 
2010; Sly et. al., 2014). 
 
Flera av de unga kvinnorna i aktuell studie upplevde vårdarna som någon de kunde vara 
sig själv hos och någon som de hade förtroende för. Vårdarna blev en viktig del i 
behandlingen och de unga kvinnorna vågade utmana sin ångest när de fick stöd och 
hjälp hos vårdarna. Det fanns även de unga kvinnor som inte kände någon tillit till sin 
vårdare och då kunde vårdarna framkalla känslor av lidande genom att inte visa att de 
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brydde sig om de unga kvinnorna. I en studie gjord av Hannon et al. (2017) beskrivs hur 
de med anorexia är beroende av ett samarbete med en engagerad och kunnig vårdare för 
att kunna bli frisk och bekräftar alltså det som framkom i aktuell studie. Även Sly et. al. 
(2014) bekräftar den viktiga vårdrelationens betydelse i behandlingen och beskriver i 
sin studie att de drabbade som hade en bra relation till sin vårdare kunde lättare hantera 
de problem de ställdes inför. Det blev problematiskt för de drabbade när en vårdare 
byttes ut och de var tvungna att blotta sig själva för en ny person. Dessa känslor stödjs 
även av Hannon et al. (2017). 
 
I resultatet framkom att flera av de unga kvinnorna hade upplevt möten med vårdarna 
som negativa. De upplevde att vårdarna inte litade på dem och att fokus enbart låg på 
vad de hade ätit, på matschema och på deras vikt. De unga kvinnorna upplevde ett 
bristande fokus på deras inre mående och känslorna som orsakade ångesten. Detta 
upplevda förhållningssätt beskrivs även i Oyer, Halloran och Christoe-Fraziers (2016) 
studie där de drabbade upplevde stor frustration när vårdarna inte arbetade mot samma 
mål som patienten. Denna icke-individuella inställning speglades också i användningen 
av standardiserade behandlingsprogram och fokus på fysisk återhämtning istället för 
psykisk återhämtning. Vidare beskriver Oyer et al. (2016) i studien hur den fysiska 
återuppbyggnaden och försummelse av psykologiska problem såsom kontrollbehov och 
ångest resulterade i återfall av sjukdomen. I aktuell studie där flera av de unga 
kvinnorna hade upplevt ett bristande fokus på den psykiska hälsan kunde det alltså leda 
till återfall av sjukdomen i framtiden. Det är viktigt att sjuksköterskan stödjer patientens 
psykiska hälsa och har en helhetssyn kring patienten för att hjälpa patienten att ta 
kommando över sjukdomsrösten och på så sätt kunna återhämta sig och bli frisk. 
 
Samtliga unga kvinnor i aktuell studie upplevde psykiska påfrestningar under 
behandlingen av anorexia. En av dessa påfrestningar var den inre kampen som de 
drabbade ständigt utstod med sig själva där de ville bli friska från sin sjukdom och leva 
ett normalt liv, men samtidigt hade en stor skräck inför det. De upplevde att de kunde ha 
två personligheter och de visste inte vilken röst de skulle följa. En studie som Hannon et 
al. (2017) har gjort påvisar samma sak. Där beskrivs även en stor medvetenhet och 
förståelse hos de anorexia drabbade individerna kring vad som egentligen är rätt att 
göra. Men även en oförmåga till att göra det som är rätt, till exempel att äta. Även Ross 
och Greens (2011) beskriver i sin studie om den inre kamp som dessa unga kvinnor 
lever med och hur unga kvinnor ser sjukdomen som något externt som inte tillhör dem 
själva. Sjukdomen ses även som ett monster som hela tiden behöver bekämpas och 
denna ständiga kamp ledde till stor förvirring hos de unga kvinnorna. Detta påvisas 
även i aktuell studie där de unga kvinnorna kunde uppleva förvirring i deras kamp mot 
ångesten och de tyckte det var skönt när någon vårdare tog beslut och ansvarade för 
deras matintag. Även Higbed och Fox (2010) beskriver hur de drabbade upplevde 
anorexian som en ond röst. I aktuell studie upplevde kvinnorna sig som två personer, 
vilket blev påfrestande för dem. Detta innebär att det är av betydelse att som 
sjuksköterska ta över ansvaret från patienten i ett tidigt stadie av behandlingen för att 
patienten ska behöva ta kampen mot sin sjukdomsröst själv. 
 
Vidare forskning 
I den aktuella studien framkommer det hur livssituationen förändras drastiskt för en ung 
kvinna som har drabbats av anorexia men det påverkar även hela familjen. Det i 
kombination med det ökade antalet anorexiafall gör att detta är en sjukdom som det 
behöver forskas mer på för att öka kunskaperna och förståelsen ytterligare. Författarna 
till den aktuella studien anser att det hade varit intressant att forska mer på uppkomsten 
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av anorexia för att tidigt kunna fånga upp de som i riskzonen för att insjukna innan det 
har gått för långt. Behandlingsmetoderna var olika i självbiografierna och författarna 
upplever därför att det hade behövts mer forskning kring vilken behandlingsmetod som 
är mest effektiv. Detta för att de drabbade individerna ska få rätt hjälp som innefattar 
evidensbaserad omvårdnad men även anpassas efter individens behov. 
 

SLUTSATS 
Studien har belyst unga kvinnors upplevelser vid behandlingen av anorexia. Det 
framkommer att anorexia är en komplex sjukdom och att patienterna genomgår 
psykiska påfrestningar och att livssituationen förändras. För att stödja unga kvinnor i 
behandlingen behöver sjuksköterskan hjälpa patienten att bekräfta sin sjukdom för att 
lättare kunna förstå och prata om den. De unga kvinnorna är i behov av engagerade och 
empatiska vårdare för att kunna bygga en vårdrelation som stödjer dem i behandlingen. 
Det är av stor betydelse att sjuksköterskan har en helhetssyn där hänsyn tas till 
patientens livsvärld och stödjer patientens psykiska hälsa och tillsammans med 
patienten tar kommando över sjukdomsrösten. 
!
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Sökschema 
Databas Datum Sökord Avgränsning Antal träffar Självbiografier Utvalda självbiografier 

Libris 2017-10-
27 

Anorexia* ! 936 st ! !

! ! Anorexia* + 
Biografi 

Svenskskrivna biografi  38 st ! !

! ! Anorexia* + 
Biografi!

Svenskskrivna biografier + 
materialtyp: Böcker 

31 st ! !

! ! Anorexia* + 
Biografi!

Svenskskrivna biografier + 
materialtyp: Böcker + 
publicerade år 2006 eller senare!

17 st Jätteviktigt: att må bra 
efter en ätstörning(Alvén, 
2016) 

!

! ! ! ! ! Kennets marionett: min 
kamp mot anorexin 
(Lagerstedt, 2015)!

Kennets marionett: min kamp 
mot anorexin (Lagerstedt, 
2015)!

! ! ! ! ! Som en svala lär sig flyga 
(Josefsson, 2014)!

!

! ! ! ! ! Det är för att du är så 
tjock(Orup, Orup, 
Stenberg, 2014)!

!

! ! ! ! ! Viktig: från 
träningsmissbrukare till 
träningsförebild (Alvén, 
2013)!

Viktig: från 
träningsmissbrukare till 
träningsförebild (Alvén, 2013)!

! ! ! ! ! Som en vit liten strumpa: 
ett A-barns trottoarer 
(Planting Gyllenbåga, 
2013)!

!

! ! ! ! ! Anorexia: en 
ovälkommen gäst 
(Brundin, 2012)!

!
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! ! ! ! ! En annan Moa (Eriksson, 
2012)!

!

! ! ! ! ! Ätstörningarnas makt 
(Rosenqvist 2012) 

!

! ! ! ! ! Det blev inte som jag 
tänkt mig (Persson, 2011)!

!

! ! ! ! ! Ta livet av mig mamma! 
En mors berättelse om 
flickan som vägrade äta 
(Käcko, 2008)!

!

! ! ! ! ! En anorexisaga (Frohm, 
2008)!

En anorexisaga (Frohm, 2008)!

! ! ! ! ! Jätten i spegeln, en bok 
om kampen mot anorexi 
och andra ätstörningar 
(Östlin, 2007)!

!

! ! ! ! ! Genom helvetet: om 
fotboll, kärlek och anorexi 
(Nordlund &Bank, 2007)!

!

! ! ! ! ! Zebraflickan (Åkerman, 
2007)!

!

! ! ! ! ! Varje dag har vi en lien 
tävling (Österberg, 2007)!

Varje dag har vi en lien 
tävling (Österberg, 2007) 

! ! ! ! ! Svältland: landet bortom 
allt förnuft. (Mattson, 
2006) 

Svältland: landet bortom allt 
förnuft. (Mattson, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 s.1(2) 
 

 

Segestens mall på kvalitetsgranskning 
Segestens mall på 
kvalitetsgranskning 

Viktigt – från 
matmissbrukare till 
träningsförebild 

Svältland – landet 
bortom allt förnuft  

Kenneths marionett 
– min kamp mot 
anorexin 

En anorexisaga Varje dag har vi en 
liten tävling 

Vilken form av 
litteratur är detta? 

Självbiografi Självbiografi Självbiografi Självbiografi Självbiografi 

Vem är ansvarig 
utgivare och därmed 
juridiskt ansvarig för 
boken? 

Hoi förlag JegaMediaFörlag Hoi förlag iVisby Hjalmarson och 
Högberg bokförlag 

Vem/vilka är 
författaren/författarna? 
Vilken kompetens har 
de? Vilka värderingar 
har de? Vilket 
perspektiv har anlagts? 
Vilket mål har de haft? 

Therese Alvén 
drabbades av 
anorexia 2002 och 
skriver om hur 
träningen som var 
hennes stora hobby 
blev ett tvång för att 
förbränna fett. Även 
om hur vikthetsen 
tog över hennes liv. 

Johanna Mattson och 
Jeanette Gansmoe.  
Johanna drabbades av 
anorexia 2003 och vi 
får följa hennes 
dagboksanteckningar 
genom behandlingen. 
Även hennes 
mammas 
anteckningar, dock 
inget som ligger i 
grund för studiens 
resultat. 

Malin Lagerstedt. 
Har drabbats av 
anorexia och även 
tillfrisknat från 
sjukdomen. Hon 
skriver om sin 
upplevelse i sin 
självbiografi och vad 
som var viktigt för 
tillfrisknandet hos 
henne.  

Mea Suhonen 
Frohm. 
Drabbades utav 
anorexia 2007 och 
berättar i denna 
självbiografi om hur 
sjukdomen tog över 
hennes liv. Mea 
svälte sig nästan till 
döds. Målet med 
självbiografin är att 
öka förståelsen för 
anorexia och ge 
stöd, tips och råd till 
anhöriga. Visa att 
det finns hopp kvar. 

Hanna Österberg 
drabbades av 
anorexia 1999 och 
skriver om hur höga 
krav och 
prestationsångest 
blev en inledning till 
en lång period av 
självsvält och 
självförakt. 

När trycktes källan? 
Har tidpunkten någon 
betydelse för 
kunskapskvaliten för 

2013. Om källan är 
allt för långt tillbaka i 
tiden kan 
behandlingen skilja 

2006. Om källan är 
allt för långt tillbaka i 
tiden kan 
behandlingen skilja 

2015. Om källan är 
allt för långt tillbaka i 
tiden kan 
behandlingen skilja 

2008. Om källan är 
allt för långt tillbaka 
i tiden kan 
behandlingen skilja 

2007. Om källan är 
allt för långt tillbaka 
i tiden kan 
behandlingen skilja 
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att förstå innehållet, av 
annan orsak? 

sig från nutiden och 
på sätt även 
upplevelsen. 

sig från nutiden och 
på sätt även 
upplevelsen. 

sig från nutiden och 
på sätt även 
upplevelsen. 

sig från nutiden och 
på sätt även 
upplevelsen. 

sig från nutiden och 
på sätt även 
upplevelsen. 

Har texten blivit 
kvalitetsgranskad? Av 
vem och i vilket syfte? 

Boken granskades 
genom bokförlaget 

Boken granskades 
genom bokförlaget 

Boken granskades 
genom bokförlaget 

Boken granskades 
genom bokförlaget 

Boken granskades 
genom bokförlaget 

På vilket sätt kan jag 
använda denna text för 
att utveckla akademisk 
och professionell 
kunskap inom mitt 
ämnesområde? 

Theresé skriver om 
hur hennes sjukdom 
påverkar det 
vardagliga livet och 
läsaren får följa 
henne genom 
behandlingen på 
ätstörningskliniken 
och vägen till att bli 
friskförklarad. 

Läsaren får följa 
Johanna genom 
hennes behandling 
och får ta del av hur 
en person med 
anorexia tänker kring 
mat och vikt. Även 
vad som är viktigt 
genom behandlingen. 

Malin har alltid varit 
högpresterande men 
när hon började 
gymnasiet fick hon 
svårigheter med 
matten. Då började 
hon istället att 
kontrollera maten och 
utvecklade därefter 
anorexia. Läsaren får 
följa med i hennes 
tankegång genom 
hela hennes 
sjukdomsupplevelse. 

Mea insjuknade i 
anorexia och skrev 
en dagbok under 
tiden som hon var 
sjuk. I sin 
självbiografi 
beskriver hon sin 
upplevelse utav 
sjukdomen och 
vägen ur den med 
hjälp av familj och 
vårdare. 

Hanna skriver om 
hur varje dag är en 
kamp mot de 
negativa tankarna 
och hur de en dag tar 
upp hela hennes liv. 
Hon skriver om hur 
relationen till 
familjen hjälper 
henne genom 
behandlingen och 
hur vårdarna hjälper 
henne. 

 


