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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Anorexia nervosa innebär att individen svälter sig för att bli smal. Sjukdomen är 

vanligare bland kvinnor i åldern tretton till tjugofem. På grund av skev självbild är det svårt 

att nå fram till henne, därför förekommer det att hon motsätter sig vård. Sjuksköterskans roll 

är viktig i vårdandet för att ge motivation och för att skapa tillit i vårdrelationen. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors levda erfarenheter kring sjukdomen 

anorexia nervosa, samt deras erfarenhet av vården. 

Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats har gjorts med hjälp av bloggar som letades 

fram via sökmotorerna Google och Twingly. Datan granskades enligt en manifest 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade återkommande kategorier; Sjukdomen isolerar psykiskt, 

självkontrollen förloras till sjukdomen samt vården är räddningen för många.  

Gemensamt förekommande ångest, lögner och självhat resulterade i lidande för individen. 

Informanterna isolerade sig på grund av nedsatt självkänsla. Ödmjukhet resulterade i en vilja 

att vårdas. 

Slutsats: Informanterna upplevde att sjukdomen hade begränsat dem i vardagen fysiskt och 

isolerat dem från omgivningen. Olika vårdares behandlingar hade till största del gynnat 



informanterna i deras väg mot tillfrisknande. Individuella behandlingar som använts har varit 

bland annat matscheman, stöd och olika rutiner under begränsad tid.
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INLEDNING 
 

Författarna till den här studien valde att forska i sjukdomen anorexia nervosa och dess 

effekter på de drabbade eftersom att båda författarna finner ämnet intressant. Sjukdomen har 

funnits i författarnas liv på olika sätt samt i olika utsträckningar och båda författarna upplevde 

att de visste för lite om den ur ett forskningsperspektiv. Det finns en hel del uppsatser om hur 

de sjukdomsdrabbade upplever sjukdomen, men inte lika många om hur de upplever 

vårdandet samt hur man kan förbättra den. Av den anledningen har författarna till den här 

studien valt att forska i hur sjukdomen upplevs men även hur vården upplevs av de som lider 

av anorexia nervosa.  
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BAKGRUND 
 
Vad sjukdomen anorexia nervosa innebär 

Anorexia nervosa, även kallad anorexi, är en sjukdom som innebär viljestyrd viktnedgång och 

en upplevelse av att vara överviktig, när personen i själva verket har en normalvikt eller 

undervikt (Holmér, 2017; Socialstyrelsen, 2015; Allgulander, 2008, s. 195-206). Sjukdomen 

förekommer oftare hos yngre kvinnor i åldern tretton till tjugo år, endast tio procent av de 

som drabbas är yngre män (Ibid, 2017; 2015, 2008). 

 

Det finns typiska kännetecken på att en person har anorexia nervosa (Holmér, 2017; 

Socialstyrelsen, 2015). Det kan exempelvis vara att personen upplever rädsla för att gå upp i 

vikt, att hon har kontrollbehov, att hon har tappat lusten till att göra saker hon tidigare tyckte 

om att göra eller så kan omgivningen känna igen symtom såsom att självkänslan påverkas 

negativt. Självkänslan påverkas negativt på grund av att personen upplever sig själv som 

överviktig och därav oattraktiv. Det i samband med prestationsångest för att hon har höga 

krav på sig själv resulterar i en ond cirkel. Personer som lider av anorexia nervosa har i de 

flesta fall hopp om att kunna återfå kontroll över sig själva och gå ned i vikt för att kunna bli 

nöjda med sitt utseende. Samtidigt upplever de en återkommande känsla av hopplöshet på 

grund av oro över att aldrig bli friska. Den onda cirkeln inger ångest och depression, då hon i 

samband med sin dåliga självkänsla börjar isolera sig från omgivningen (Ibid, 2017; ibid, 

2015). 

 

Vad sjukdomen innebär för individen 

Samtidigt som individer med anorexia nervosa i de flesta fallen har dåligt självförtroende 

upplever de även en känsla av att vilja göra bra ifrån sig (Jones, 2016; Williams & Reid, 



 3 

2012). I samband med det uppstår känslan av att de aldrig duger. Därav blir viktnedgången en 

seger och individen erfar att den kan ha kontroll över någonting. För många drabbade innebär 

sjukdomen ett sätt att få kontroll i sitt liv, den blir ett sätt att undvika känslor. Istället för att 

hantera känslor och problem när de uppstår börjar individerna istället svälta sig själva, för att 

dem upplever att de kan ha kontroll över det (Ibid, 2016; ibid, 2012). Det blir en sorts 

trygghet som den drabbade kan luta sig mot, vilket resulterar i att personen börjar lyssna till 

en inre röst (Jones, 2016; Williams & Reid, 2012; Pugh & Waller, 2016). 

 

Personer som har sjukdomen anorexia nervosa har en ihärdig strävan efter att gå ned i vikt 

(Allgulander, 2014, s. 245-247; Pugh & Waller, 2016). Strävan finns kontinuerligt i 

bakhuvudet och rösten i huvudet som säger åt henne att hon är överviktig låter henne inte 

tänka på någonting annat. Den inre rösten, som i många fall framställs som en annan person, 

kan vara väldigt övertygande. Först är rösten en vän och en trygghet som får den unga 

kvinnan att bli glad när hon tappar kilon. Men efter ett tag blir den en fiende i det 

undermedvetna. Rösten i huvudet har en förmåga att intala den drabbade att bete sig på ett sätt 

som är olikt för personen. Exempelvis kan personer med anorexia nervosa laga mat åt andra 

men inte äta själva, på det viset kan de lura omgivningen genom att ge en falsk bild av att de 

bidrar i middagen och äter. Andra beteenden som är annorlunda för individen kan vara att hon 

börjar banta trots att hon redan är smal, eller att hon ljuger om att hon redan har ätit för att 

slippa äta med familj eller vänner (Ibid, 2014; ibid, 2016). 

 

Förnekelse är en fas i sjukdomen då individen inte erkänner sitt problem (Rance, et. al, 2016; 

Delforterie, et. al, 2014). Personen ser inte själv som onaturligt mager på grund av den 

förvrängda självbilden. Majoriteten av individer med anorexia nervosa har uppfattningen att 

de är överviktiga trots att omgivningen uppfattar dem som underviktiga då det blir tydligt att 
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individerna har gått ned mycket i vikt när de har kommit in en lång bit i sin sjukdom. Därav 

drog forskarna slutsatsen att de som lider av anorexia nervosa har en förvrängd självbild och 

självuppfattning när det rör sig om utseendet. Den drabbade kan även uppleva känslor av 

skam och självhat. Personen hamnar i ett lidande och skapar hat gentemot sig själv för att hon 

enligt egen uppfattning är överviktig. Samtidigt upplever hon känslan av skam för att hon inte 

kan hantera en sådan basal sak som mat (Ibid, 2016; ibid, 2014). 

 

Vårdandets betydelse 

De individer som lider av sjukdomen anorexia nervosa undviker mat i den mån det går och 

kroppen får ett mindre födointag än vad den behöver, med andra ord svälter kroppen 

(Allgulander, 2014, s. 246; Fichter & Quadfilieg, 2016; Socialstyrelsen, 2015). Svälten leder i 

sin tur till medicinska risker som exempelvis cirkulationsproblem eller akut hjärtstopp då 

kroppen sakta bryts ned. Andra komplikationer som kan förekomma är metabola 

komplikationer såsom störning i könshormonerna vilket kan leda till att kvinnor blir av med 

menstruationen, eller att sköldkörtelns funktion avtar. Utöver de kroppsliga komplikationerna 

som kan uppstå vid långvarig anorexia nervosa finns det även risk för suicid på grund av att 

individen upplever känslor av nedsatt självkänsla och depression under en längre period. Vid 

ätstörningar ökar suicidrisken med upp till fem gånger jämfört med personer som inte lider av 

ätstörningar. Av den anledningen är det av stor vikt att omgivningen upptäcker sjukdomen i 

tidigt skede så att läkare tillsammans med sjuksköterskor och andra berörda vårdgivare kan 

sätta in behandling innan komplikationer uppstår (Ibid, 2014; ibid, 2016; ibid, 2015). 

 

Allgulander (2014, s. 264-267) beskriver en individanpassad terapeutisk behandling som finns 

i Sverige. Behandlingen går ut på att patienten får äta sex måltider om dagen för att kunna öka 

kroppsvikten ett halvt kilo per vecka. Som i de allra flesta behandlingar är det viktigt med 
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stöd från vårdare för att patienten ska känna fortsatt motivation till tillfrisknande (Ibid, 2014, 

s. 246-247). 

 

I de fall då individer behöver akut vård men motsätter sig den bör sjuksköterskan och andra 

vårdgivare som är patientansvariga ta över vården helt (Van Ommen, et. al, 2009; Beukers, et. 

al, 2015). Det är inte ett adekvat vårdande då individens autonomi och integritet kränks, men 

om vårdarna inte tar över vårdandet kan patienten riskera att mista sitt liv. Även om individen 

i detta fall kan uppleva att hon står ensam för att ingen förstår henne så är det nödvändigt att 

vidta dessa åtgärder. När personen själv upplever att hon är redo att äta på egen hand igen så 

är det sjuksköterskans ansvar att genom stöttning ge tillbaka ansvaret till individen, så att 

patienten själv får en chans att visa att hon kan hantera det. Det kan bli starten på en bra 

dynamik mellan de två parterna i relationen (Ibid, 2009; ibid, 2015). 

 

Sjuksköterskan behöver vara ett stöd och uppmuntra patienten för att det ska kunna vara 

möjligt för patienten att hantera ångesten vid måltider (Beukers, et. al, 2015; Van Ommen, et. 

al, 2009). Det är en viktig faktor även för att individen ska kunna försöka komma tillbaka till 

normala måltidsrutiner. Sjuksköterskan har ett ansvar att skapa en stabil grund för patientens 

tillfrisknande och den möjligheten finns om sjuksköterskan har en tillitsfull relation till 

patienten. Det är en möjlighet om vårdarna har ett öppet och följsamt vårdande, det bidrar i 

sin tur till att förstärka relationen mellan patient och vårdare vilket resulterar i bättre 

omvårdnad. Det kan inom vården anses vara svårt att motivera patienter som lider av anorexia 

nervosa till behandling. Det finns ett behov av att vårdare ska besitta erfarenhet kring 

sjukdomen samt en förmåga att vara öppen för hur patienter upplever sin sjukdom. Målet med 

vården är att vårdare tillsammans med patienten ska uppnå den önskade effekten av olika 
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behandlingar, det ska finnas stöd från vårdare för både patienten och dennes anhöriga (Ibid, 

2015; ibid, 2009; Dahlberg & Segesten, 2010, s. 197-198). 

  

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Uppsatsen är skriven med en induktiv ansats, vilket betyder att författarna har samlat empiri 

och utifrån det skapat en teori. Med andra ord är arbetets teori en avslutande reflektion. 

Uppsatsen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det vårdvetenskapliga perspektivet 

bygger på att få en fördjupad förståelse för individens livssituation, patientperspektivet. 

Patienten ses som en egen individ som har ett sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010. s. 

19, 107). Patientperspektivet finns med i studien därför att det är patientens erfarenheter av 

den egna livssituationen som är relevant. Det är patienten som är expert på sig själv (Dahlberg 

& Segesten, 2010. s. 109). Sjuksköterskan behöver få ytterligare kunskap om vårdandet kring 

sjukdomen för att kunna hjälpa patienten på ett adekvat sätt och därför är det väsentligt att ta 

reda på hur de med anorexia nervosa erfar sin sjukdom. På det viset kan vårdare undvika fel 

vård och rätt vård skulle kunna individanpassas med fokus på att lära patienten att äta igen 

(Allgulander, 2014, s. 245-247).  

Författarna till den här studien har valt att fördjupa sig i följande begrepp; självkänsla, 

lidande och ensamhet  då de är återkommande tankar och känslor patienten har erfarit under 

sin sjukdomsperiod. 

 

Självkänsla 

Dahlberg och Segesten (2010, s 77-79) skriver att självkänsla kan beskrivas som upplevelsen 

om vem samt vad en person är. Den hör ihop med ens identitet. Det handlar om hur individen 

beter sig eller rör sig i olika sammanhang, hur hon reagerar på olika saker samt hur olika 

saker påverkar henne som individ. Många gånger har utseendet en väldigt stor betydelse för 
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självkänslan (Ibid, 2010, s. 77-79). Allgulander (2014, s. 245-247) skriver att ett vanligt 

beteende i sjukdomen var att personen hade en rubbad kroppsuppfattning. Det beteendet kan i 

sin tur leda till nedstämdhet, ångest, nedsatt självkänsla, irritabilitet och att man drar sig 

undan (Ibid, 2014, s. 245-247). 

 

Lidande 

Arman (2012, s. 186-187) påpekar att begreppet lidande kan ses ur två olika perspektiv. Ur 

ena perspektivet kan begreppet ses som ett verb och betyda att individen utstår smärta. Ur det 

andra perspektivet är begreppet ett substantiv och då sätts den mänskliga upplevelsen i 

centrum. Samma författare förklarar att begreppet lidande kan tolkas som att personen är 

tålmodig och uthärdar smärta. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv förhåller sig människan till 

lidande genom att se människan som helhet och dennes lidande. Den huvudsakliga uppgiften 

inom vården är att lindra personens lidande. Upplevelsen av lidande är väldigt individuell, 

därav bör vården individanpassas (Ibid, 2012, s. 186-187). Arman (2012, s. 186-197) menar 

även på att människan är en helhet vilket innebär att lidandet drabbar hela människan och inte 

endast kan förknippas med den objektiva kroppen.  

 

Ensamhet 

Nilsson (2012, s. 422) beskriver ensamhet som den enskilda upplevelsen av att vara ensam, 

att ensamheten uppstår med utgångspunkt i personens individuella tolkning av verkligheten. 

Författaren förklarar även att ensamhet är någonting som en del människor vill fly från, och 

som andra vill fly till. Individer kan uppleva sig ensamma, som att de står själva mot 

universum, både psykiskt och fysiskt. Även om en individ står i ett rum fyllt av människor så 

kan hon känna sig ensam, som om ingen kan förstå en eller relatera alls (Ibid, 2012, s. 422). 

Vidare menar Allgulander (2014, s. 245-247) att liknande känslor kan uppstå hos personer 
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som lider av anorexia, de känner sig ensamma i sin sjukdom för att de drar sig undan från 

omgivningen och isolerade sig. Det gör i sin tur att de motsätter sig vård (Ibid, 2014, s. 245-

247).  

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Anorexia nervosa drabbar oftast yngre kvinnor och innebär att individen har en förvrängd 

självbild som resulterar i viljestyrd viktnedgång (Holmér, 2017; Socialstyrelsen, 2015; 

Allgulander, 2008). Sjukdomen bidrar till lidande genom ångest, självhat och 

självdestruktivitet i form av svält. Hela individens liv kretsar kring anorexin, vilket blir ett 

problem då den drabbade inte ser att det är ett problem. Detta gör vårdandet svårt eftersom 

patienten motsätter sig hjälp, då hon inte inser allvaret med sitt tillstånd. Dessutom påverkas 

fysiologin hos den drabbade, så pass mycket att det kan leda till döden, trots detta finns det 

stora problemet kvar - att nå fram till personen och få denne att ta emot hjälp. Vårdarens roll i 

omvårdnaden blir viktig, tillit i vårdrelationen är ett krav och det krävs en insats från båda 

parter för att kunna komma dit i relationen. Därför är det viktigt att ta reda på hur livet och 

självkänslan påverkas för en ung kvinna som drabbas av anorexia nervosa. Vidare är det även 

av vikt att ta reda på hur vårdaren på ett ödmjukt och professionellt sätt kan bygga upp en 

tillitsfull relation till patienten, när patienten motsätter sig vård och är svår att nå fram till. 

Genom att undersöka hur patienterna själva erfar sjukdomen och vården kan det hjälpa 

sjuksköterskan att erhålla kunskap för att genomföra en optimal omvårdnad. 

 
 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka unga kvinnors levda erfarenheter kring sjukdomen 

anorexia nervosa, samt deras erfarenheter av vården. 
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METOD 

Design 

I denna litteraturstudie användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. En induktiv 

ansats innebär att man samlar empiri och skapar en teori utifrån det, istället för att börja med 

en teori och utgå från den i sin studie (Birkler, 2008. s. 72-74). Den kvalitativa metoden var 

lämpligast för studien då fokus var att tolka och förstå patienternas upplevelse (Polit & Beck, 

2010. s. 16-17).  

 

Datainsamling 

Bloggar användes som grund i resultatet eftersom syftet med studien var att undersöka hur 

personer som har anorexia nervosa har erfarit sjukdomen och vården.  

 

Bloggar valdes som grund för studien då de ansågs innehålla data som lämpligast beskrev 

individernas levda erfarenheter med anorexia nervosa. Inklusions- och exklusionskriterier 

formulerades för att kunna avgöra vilka bloggar som skulle appliceras i studien. Kriterier 

formulerades utifrån att de valda bloggarna skulle svara mot studiens syfte. 

Inklusionskriterierna var att bloggarna skulle vara självbiografiska, de skulle vara skrivna på 

svenska eller översatta till svenska och bloggarna skulle vara skrivna av kvinnor i åldern 

tretton till tjugofem. Exklusionskriterierna var att bloggarna inte fick ha någon annan sjukdom 

i fokus och de fick inte vara äldre än åtta år gamla för att informationen skulle vara så aktuell 

som möjligt. Genom att använda kriterier preciserades sökningen vilket gav ett stramare 

resultat (Henricsson & Billhult, 2013, s. 133-134). 
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Datan till studien samlades in hösten 2017 genom sökning av bloggar via sökmotorerna 

Google och Twingly (se Bilaga 1). Sökmotorerna gav ett brett utbud av bloggar, redan första 

sökningen ”leva med anorexia, blogg”  resulterade i 64400 resultat. Ytterligare ord lades till 

sökningarna, exempelvis erfarenhet, lidande och vården, för att få fram mer relevanta träffar 

till arbetets syfte. Träffarna ansågs vara relevanta till studiens syfte om de i huvudsak innehöll 

erfarenheter av anorexia nervosa samt vården de fått i samband med sjukdomen, alla bloggar 

hade sjukdomen som huvudkategori i bloggen. Ett tjugotal bloggar lästes av båda författarna 

för att se om de uppfyllde kriterierna. Författarna läste de första sju sidorna i de tjugo 

bloggarnas huvudkategori. Därefter valdes sex bloggar ut för manifest innehållsanalys och de 

valdes för att de ansågs kunna besvara studiens syfte. 

 

Urvalsförfarande 

De valda sökorden som använts i studiens datainsamling är ”leva med anorexia, blogg”, 

”erfarenhet”, ”lidande” och ”vården”. De orden ansågs av författarna vara relevanta i 

studien då det var det vi ville undersöka. Tidsramen på bloggarna granskades, författarna 

diskuterade även med varandra huruvida bloggarna var relevanta för att användas i studien. 

Med hjälp av Internetguiden (Internetguiden, 2016) följde författarna kriterier som bör 

uppfyllas när man källkritiskt granskar bloggar, exempel på kriterierna finns i bilaga 2. 

Författarna värderade bloggarnas kvalitet genom att undersöka bland annat bloggens 

trovärdighet, det vill säga om källan är vad den utger sig för, vilket den i dessa fall var 

(Internetguiden, 2016). Då studiens syfte är att undersöka levda erfarenheter är det av stor vikt 

att det är personen själv som skriver om sina egna erfarenheter. Ett annat sätt att värdera 

bloggarnas kvalitet är om bloggen är beroende eller fristående, då bloggarna inte var beroende 

av andra källor kunde författarna till den här studien veta med säkerhet att informationen kom 

från primärkällor. En ytterligare faktor som undersöktes i kvalitetsgranskningen var om 
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informationen var aktuell eller om det finns nyare information, valda bloggar ansågs vara 

aktuella. Det sista kvalitetskriteriet innebär att se över om det finns värderingar i 

informationen från källan samt om det fanns andra intressen än det egna som källan 

företrädde, i valda bloggar fanns det inga andra värderingar eller intressen förutom de egna 

från de levda erfarenheterna (Ibid, 2016). 

 

Informanter 

Informanterna till studien bestod av sex kvinnor i åldern femton till tjugofem år. 

Informanterna hade gemensamt att de antingen hade haft eller har sjukdomen anorexia 

nervosa. Bloggarnas tidsram där de skrev om sin sjukdom omfattade allt från ett till fem år, 

alltså var den längsta tidsramen på en blogg fem år.  

 

Analys 

Bloggarna som valdes ut lästes enskilt igenom flertalet gånger, för att få en helhetsbild av 

innehållet. Sedan diskuterades bloggarnas innehåll för att avgöra om författarna hade en 

kongruent uppfattning om bloggarnas innebörd. Axelsson (2012. s. 180-181) skriver att det är 

nödvändigt att se helheten i en kvalitativ studie och inte endast titta på separata faktorer. 

Analysen utfördes i alla steg tillsammans. Blogginläggen samlades i ett dokument och blev 

sammanlagt tjugotvåtusen ord. Textmassan resulterade i cirka fyrtio sidor som analyserades 

med hjälp av Lundman och Hällgren Granheims (2012, s. 163) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys, vilket innebär att ta tillvara på det uppenbara i texten från fynden utan att det 

tolkas av författarna (Lundman och Hällgren Granheim, 2012, s. 187-190). Ur textmassan 

valdes passande blogginlägg ut som lästes flertal gånger, för att författarna skulle kunna få en 

överblick och känsla för texten som helhet. Sedan plockade författarna ut meningsbärande 

enheter, det vill säga meningar i texten som innehöll relevant information för studien och 
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frågeställningarna (Ibid, 2012, s. 163). Lundman och Hällgren Granheim (2012, s. 163) 

beskrev att det var viktigt att ta med hela sammanhanget och inte endast meningarna för sig, 

annars kunde det leda till tolkningsfel. Texten kortades ner, kondenserades, genom att delar 

av texten som inte var avgörande för innehållet togs bort. När de meningsbärande enheterna 

hade kondenserats namngavs de med koder. Koderna sorterades så att koder med liknande 

innehåll bildade underkategorier. Vidare delades underkategorierna in i övergripande 

kategorier som speglade det centrala innehållet (Ibid, 2012, s. 163) (Tabell 1).  

 

Kontinuerligt under arbetets gång fanns en kommunikation mellan författarna så att man 

kunde diskutera och reflektera över de fynd som hittats. För att undvika fördomar från 

författarna pratade dem igenom alla inlägg de läste och diskuterade vad de tänkte samt tyckte 

för att sedan ifrågasätta varandra. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys: kondensering, kodning och kategorisering: 

Meningsenhet Kondensering Koder Subkategori Kategori 

” Jag hatar dig 
för allt du tar 
ifrån mig, min 
skolgång, mina 
vänner, mina 
intressen, mitt 
liv.” 

”Jag hatar att 

sjukdomen kapar allt i 

mitt liv.” 

Känsla av 
tappad 
kontroll 

Att tappa 
kontroll 

Sjukdomen 
isolerar 
psykiskt 

”Helt ärligt så var 
jag rätt fast i 

anorexins tankar 
igår och hatade 

mig själv ca 90% 
av dagen. Detta 

leder såklart alltid 
till dåligt humör, 

nedstämdhet, 
ångest och dålig 
koncentration.” 

”Fast i negativa tankar 
pga. anorexian, det 
ledde till dåligt humör, 
nedstämdhet, ångest 
och dålig 
koncentration.” 

Psykisk 
inverkan 

Anorexians 
negativa 
inverkan 
psykiskt 

Sjukdomen 
isolerar 
psykiskt 
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”Men som ni läser 
så blev medicinen 
min räddning, jag 
blev frisk.” 

”Medicinen gjorde mig 
frisk” 

Vårdande Räddad av 
vården 

Vården är 

räddningen för 

många 

 

“Som sjuk i en 
ätstörning är det 
väldigt vanligt att 
man isolerar sig. 
Jag själv var så 
rädd för mat, att 
jag undvek alla 
sociala 
sammanhang - för 
där förekommer 
det ju nästan 
alltid mat.” 

”Vanligt med isolering 
i ätstörningssjukdomar, 
undvek sociala 
sammanhang då mat 
ofta förekommer.” 

Isolering 
från 
omgivning 

Att känna sig 
ensam 

Självkontrollen 
förloras till 
sjukdomen 

 

Etiska överväganden 

Litteraturstudien har följt Helsingforsdeklarationen (2013) som är en forskningsetisk riktlinje. 

Den är till för att skydda de som medverkar i medicinsk forskning av något slag. Då 

litteraturstudien har baserats på bloggar som redan finns publicerade för offentligheten, så blir 

inte författare till litteraturstudien skyldiga till att skydda bloggförfattarnas identiteter, men 

har ändå haft Helsingforsdeklarationen (2013) i åtanke. Det genom att dels respektera 

bloggarnas innehåll genom att inte förvränga eller vinkla innehållet och dels försöka 

återberätta bloggarnas historia på ett adekvat sätt. Författarna till studien har valt att endast 

skriva ut efternamnet på alla informanter förutom en, då den informanten inte skrev ut sitt 

efternamn. Istället har författarna skrivit ut det namn som bloggaren själv har använt i 

bloggen då det är offentligt. När författarna till studien använde sig av bloggarnas innehåll har 

de haft en etisk diskussion sinsemellan för att undvika att vinkla det bloggarna skriver på 

något vis. Tanken har varit att endast att förmedla det som redan står skrivet, det ska 

framkomma tydligt utan att det ska dras längre slutsatser än bloggarna själva gjort. 
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Resultat 

I analysen fick författarna fram tre kategorier: Sjukdomen isolerar individen psykiskt, 

Individen förlorar självkontroll till sjukdomen och Vården är räddningen för många. 

Kategorierna delades upp i underkategorier (Tabell 2). 

Tabell 2. Presentation av huvud- och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Sjukdomen isolerar psykiskt Känslor av ensamhet 

 

En röst i huvudet styr  

Självkontrollen förloras till sjukdomen Sjukdomen bidrar till nedsatt självkänsla 

 

Regler och rutiner blir en vardag 

Vården är räddningen för många 

 

Matschema - en trygghet och en utmaning  

 

Vårdarnas roll – ur patientens perspektiv 

 
 
Sjukdomen isolerar psykiskt 
 
Känslor av ensamhet i sjukdomen 

Att vara ensam beskrevs av informanterna som en komplex upplevelse (Andersson, 2016-06-

14; Davidsson, 2017-10-01; Grinneby, 2014-01-05). De upplevde att de var ensamma men 

samtidigt inte då sjukdomen ansågs vara en slags vän, som de både uppskattade och hatade 

(Andersson, 2016-06-14).  

 
“Anorexia, du är min bästa vän och värsta fiende och jag både älskar och hatar dig. Älskar 

att du håller mig smal och gör mina benknotor snyggt dominanta, att du bidrar till att jag gör 
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genomtänkta val och behåller kontrollen. Jag hatar dig av samma anledningar som jag älskar 

dig.”- Andersson, 2016-06-14 

 
En informant (Grinneby, 2014-01-05) hade olika känslor för sjukdomen, ibland kunde den få 

henne att känna sig smal och därför vacker. Samtidigt kunde informanten känna ett hat för 

sjukdomen på grund av att hon inte vågade lita på när andra talade om för henne att hon såg 

onaturligt mager ut, vilket resulterade i social isolering. Det ledde till att informanten 

upplevde det som svårt att skapa tillit till olika personer, exempelvis familj och vårdpersonal 

(Ibid, 2014-01-05). Det kunde i efterhand upplevas som olustigt för informanten då hennes 

familj var dem hon litade på som mest i vanliga fall (Grinneby, 2014-10-17). Gemensamt 

bland informanterna var det återkommande att de upplevde det svårt att finna tillit hos 

vårdpersonal, de uttryckte själva att det generellt var svårt att nå fram till personer som led av 

anorexia nervosa (Emelie Sofia Louise, 2017-10-25; Grinneby, 2014-08-27; Ljunggren, 2016-

02-08). Grinneby (2017-01-10) berättade om hur speciellt vårdare sågs som fiender då deras 

uppgifter, enligt henne, var att tvinga i henne mat, samt vakta henne så att hon inte slängde 

mat eller smygtränade.  

 
 
En röst i huvudet styr 

För en del informanter var det de så kallade hjärnspökena som påverkade vardagen mest 

(Grinneby, 2014-01-05; Andersson, 2016-06-14; Ljunggren, 2016-02-03). Begreppet 

hjärnspöke beskrevs som en röst i huvudet som sa åt individen vad hon skulle göra för att 

duga, i detta fallet var det att gå ned i vikt. Vidare beskriver informanterna hur tankarna 

varenda dag kretsade kring mat. Det kunde handla om allt från att de räknade kalorier i allt de 

åt till det en informant (Davidsson, 2017-10-01) kallade för ”fearfoods” (Ibid 2014-01-05; 

2016-06-14; 2016-02-03). Fearfoods var livsmedel som informanten kände mycket ångest 

inför att äta (Davidsson, 2017-10-01). I hennes fall var fearfoods allt som innehöll fett. Även 
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om informanten var medveten om att fett inte nödvändigtvis var dåligt för kroppen så kunde 

hon inte annat än att tänka på att undvika fet mat om risken fanns att hon skulle bli överviktig 

utav det (Ibid, 2017-10-01). Rösterna i huvudet, de så kallade hjärnspökena, ansågs enligt 

informanterna inte alltid vara negativa (Ljunggren 2017-08-09; Grinneby, 2014-01-05). 

Tvärtom upplevde informanterna rösten som en trygghet ibland då den hjälpte dem att bli 

smala. En gemensam tanke informanterna hade var att om man var smal så var man även 

lycklig (Ibid, 2017-10-01; 2014-01-05). Informanterna började efter en period i sjukdomen att 

lita på rösten i huvudet (Ljunggren, 2016-02-03; Grinneby, 2014-01-29).  

 
“Jag kunde inte äta. Det satt så mycket i psyket att det till slut blev fysiskt också.”  

- Grinneby, 2014-01-29 

 
En del gånger var ångesten över att äta större än vad nöjet över måltiden hade varit 

(Andersson, 2016-06-14). Informanterna upplevde frustration över att inte kunna stänga av 

tankarna när de ville äta. Rösten i huvudet hade efter måltider varit outhärdlig och efter ett tag 

kändes det inte om att det var värt det att äta. Informanterna var trötta på rösternas tjatande i 

huvudet och ville bli lämnade ifred, även om de inte visste hur de skulle gå tillväga för att det 

skulle kunna ske (Andersson, 2016-06-14; Ljunggren, 2016-02-03). 

 

Självkontrollen förloras till sjukdomen 

Sjukdomen bidrar till nedsatt självkänsla 

En gemensam faktor bland informanterna var att sjukdomen satte spärrar i vardagen 

(Grinneby, 2013-03-02; Ljunggren, 2016-02-03, Davidsson, 2017-10-01). Dessa spärrar 

grundades i bland annat en dålig självkänsla, men även på grund av att informanterna 

isolerade sig från omgivningen (Ibid, 2013-03-02; 2016-02-03; 2017-10-01). Exempelvis 

berättade Davidsson (2017-10-01) om när hon gjorde en sådan basal sak som att ta en dusch 
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kunde hon uppleva en stark känsla av ångest. Informanten beskrev upplevelsen som hemsk. 

När hon tittade ner på sin egen kropp och såg sig själv naken i spegeln kände hon sig stor och 

äcklig. Allt på hennes kropp kändes stort; armar, ben, fingrar, mage. Det gjorde att hon kände 

direkt motstånd och duschade vid färre tillfällen. Vidare beskrev tre informanter hur de var 

tvungna att bygga upp självkänslan igen för att bli redo att påbörja vägen mot tillfrisknande 

(Emelie Sofia Louise, 2017-10-25; Grinneby, 2014-10-07; Ljunggren, 2016-02-26). 

Informanterna var tvungna att kämpa med sig själva och sina egna tankesätt för att kunna bli 

mottagliga för vård (Grinneby, 2015-01-19). Det handlade om att fortsätta vara stark nog att 

stå emot sjukdomen när hon väl bestämt sig för att bli frisk (Ibid, 2015-01-19). 

 

Regler och rutiner skapar inre motstånd 

Informanter kunde uppleva ångest över att de hade vissa regler och rutiner i sin vardag, även 

om de var tvungna att ha dem för att kunna börja må bättre (Davidsson, 2017-09-27; Emelie 

Sofia Louise, 2015-10-16). Ett exempel på en rutin en del informanter hade var att gå upp vid 

en viss tid på morgonen, exempelvis klockan åtta. Det var en överenskommelse de hade med 

sina läkare för att kunna följa sitt matschema och genom det bli friska. Redan vid den rutinen 

kunde de känna ett inre motstånd, informanterna upplevde att det kändes tufft att behöva gå 

upp så tidigt varenda dag. I sin tur kunde det bidra till att dem kände ångest en hel kväll och 

förmiddag för att de visste dels att de var tvungna att gå upp tidigt men även för att frukost 

och mellanmål väntade (Ibid, 2017-09-27; 2015-10-16). 

 

En annan rutin som var återkommande hos en informant var att hon skulle vara stillasittande 

flera timmar om dagen (Davidsson, 2017-10-01). Hon fick inte vara fysiskt aktiv då det var 

skadligt för den redan sköra kroppen, endast tjugo minuter i veckan fick hon vara aktiv. Det 

resulterade i att hon var sjukskriven från skolan på halvtid och därför inte kunde träffa sina 
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kompisar lika mycket. Informanten upplevde att hon missade mycket roligt i sitt liv på grund 

av sin begränsning (Ibid, 2017-10-01). 

 
 
Vården är räddningen för många 
 
Matschema – en trygghet och en utmaning 

När informanterna vårdades för ätstörningar, såsom anorexia nervosa, fick informanterna ta 

sig an nya vardagsrutiner (Davidsson, 2017-09-27). En sådan rutin var matschemat 

(Davidsson, 2017-09-27; Ljunggren, 2016-02-24; Emelie Sofia Louise, 2015-10-16). Att ha 

ett matschema innebar att informanterna hade fasta tider som de skulle äta på samt vilka 

måltider de skulle äta varje dag. En del informanter kunde uppleva att det ibland inte var det 

faktum att ha ett matschema som var jobbigt, utan att ingen annan i omgivningen hade ett. 

Samtidigt upplevde informanterna att det kunde vara skönt ibland för att de med gott samvete 

undkom att äta det de inte tvunget behövde (Ibid 2017-09-27; 2016-02-24; 2015-10-16). 

 

 
“... Sedan åt vi hemmagjord pytt i panna. De andra åt med ägg, men eftersom det inte står på 

mitt matschema ville jag absolut inte ha det. Jag skulle aldrig kunna äta något utanför 

matschemat.” - Davidsson, 2017-09-27  

 

 
Samtliga informanter (Davidsson, 2017-09-27; Ljunggren, 2016-02-24; Emelie Sofia Louise, 

2015-10-16) hade sammantaget erfarit matschemat som ett positivt steg i sin väg mot 

tillfrisknande. Delvis för att informanterna upplevde att erfarenheten av att få bidra i sin egen 

vårdprocess var givande, då de fick vara med själva och utforma matschemat efter eget behov. 

Delvis även för att informanterna såg det som positivt att de tvingades utanför sin 

trygghetszon vad gällde födointag. De kunde undvika att tänka på om de åt för stor eller liten 
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mängd mat då ordinationen var anpassad efter deras vikt och behov, informanterna kunde 

förlita sig på att vårdarna gjorde sitt jobb (Ibid, 2017-09-27; 2016-02-24; 2015-10-16).  

Även om matschemat var utformat efter var och en individ utifrån personens vikt och behov 

så jämförde en del informanter matscheman med varandra (Emma Sofia Louise, 2015-10-16). 

Det ledde till att hon började ifrågasätta sitt eget matschema om de andras matscheman såg 

annorlunda ut och det resulterade i sin tur till att det provocerade fram negativa känslor hos 

henne. I de fallen fick hon ta ett steg tillbaka och intala sig själv att vårdarna var erfarna och 

hade lagd upp en plan som var individuellt anpassad efter hennes behov (Ibid, 2015-10-16). 

 
 
Vårdarnas roll – ur patientens perspektiv 

Flertal informanter hade erfarenheter från slutenvården (Wikner, 2017-10-25; Ljunggren, 

2017-08-09; Emelie Sofia Louise, 2017-10-25). Samtliga informanter ansåg att vården blev 

deras räddning, även om det innebar att de fick klara sig utan sin familj. Informanterna insåg 

förr eller senare att de fick klara sig utan familjen ett tag för att kunna ta emot vården de blev 

erbjudna och komma på rätt väg mot tillfrisknande (Ibid, 2017-10-25; 2017-08-09; 2017-10-

25). Även om föräldrarna ville sitt barns bästa visste informanten att föräldrarna kände sig 

maktlösa då de inte kunde göra någonting (Grinneby, 2014-10-07). Informanten kunde även 

uppleva att det var frustrerande när föräldrar inte visste bättre än att kommentera hur smal de 

tyckte att informanten var, när hon själv inte hade den självbilden (Ibid, 2014-10-07). 

Informanterna upplevde att det var skönt att vårdarna bestämde måltiderna åt dem, men när de 

efter måltiderna kunde gå iväg och göra vad de själva ville så kunde det väcka ångest 

(Ljunggren, 2017-08-09). Det gav intrycket att vårdarna inte engagerade sig tillräckligt i dem 

och resulterade i att informanterna istället började motsätta sig vården (Ibid, 2017-08-09).  
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“Ville gråta, orkar inte. Ätstörningarna släpade mig då till rummet och jag började träna. 

Maktlös, anorexin vann igen.” - Ljunggren, 2017-08-09 

 

 
Informanternas erfarenheter från vårdarna var både positiva och negativa (Ljunggren, 2016-

02-24; Davidsson, 2017-09-25; Emelie Sofia Louise, 2017-10-25). Det kunde vara enkla 

saker vårdarna gjorde, exempelvis gav vårdarna under varje besök på sjukhuset positiv 

feedback (Davidsson, 2017-09-25). Sjuksköterskorna hade tagit sig tid att förklara sjukdomen 

för både informanterna samt familjen, sjuksköterskorna hade även förklarat hur vela 

vårdprocessen skulle gå till (Ibid, 2017-09-25). Det framkom hur viktigt det var att vårdarna, 

framför allt sjuksköterskorna, uttryckte sig på ett bra vis och visade informanterna att de 

genuint brydde sig (Emelie Sofia Louise, 2017-10-25; Ljunggren, 2016-02-24). När 

informanterna hade varit inlagda på sjukhuset så erfar dem att den viktigaste egenskapen en 

vårdare skulle besitta var empati, det var det främsta sättet att skapa en relation mellan 

vårdgivare och vårdtagare (Ibid, 2017-10-25; 2016-02-24). 

 

 
“En vårdare sa till mig: ‘Tillfrisknandet av en ätstörning är ett heltidsjobb’.”  

- Emelie Sofia Louise, 2017-10-25 

 

 
Den meningen gav informanten en känsla av att vårdaren förstod henne känslor och situation 

(Ibid, 2017-10-25). När informanterna fick höra positiva meningar från vårdare så var det 

upplyftande, det var framför allt det som fick informanterna att vilja fortsätta kämpa när det 

kändes jobbigt i sjukdomen (Ljunggren, 2016-02-08). Det gjorde även att informanterna blev 

mer mottagliga för vård. Exempelvis när informanterna hade haft ett besök på sjukhuset och 



 21 

vårdarna visade deras försämrade värden så var de ändå positiva i bemötandet (Ibid, 2016-02-

08). 

 

 
“Det var en vårdare som sa: ‘Du måste verkligen ta dig ur den här skiten, du har så många 

fina sidor och jag önskar inget hellre än att du bara fick blomma ut helt! Du skulle kunna få 

en sån fantastisk livskvalitet.’.” - Ljunggren, 2016-02-08 

 

 
De uppmuntrande orden gjorde att informanten kände sig varm inombords och hon upplevde 

att vårdaren genuint brydde sig om hennes välmående. Som följd till det blev deras relation 

starkare och informanten kände en stark tillit (Ibid, 2016-02-08). Ljunggren (2016-02-08) 

förklarade att det var obetydligt hur många gånger en sjuksköterska berättade om hur kroppen 

bryts ned av näringsbristen. För om inte förtroendet vårdgivare och vårdtagare emellan fanns 

där så lyssnade inte patienten. Vad informanten tyckte var viktigt var att vårdgivarna skulle 

förstå hur mycket av det dem säger kunde uppfattas som provocerande. Exempelvis när hon 

en gång på dagvården hade upplevt att hon fått för mycket mat på tallriken och klagat till en 

vårdare, som bekräftade att hon enligt matschemat fått för mycket mat men ändå var tvungen 

att äta upp allt. Den erfarenheten gjorde att informanten upplevde ångestkänslor och fick ha 

ett motivationsarbete inom sig helt själv, istället för att få stöd från vårdarna (Ibid, 2016-02-

08).  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka unga kvinnors levda erfarenheter kring sjukdomen 

anorexia nervosa, samt deras erfarenheter av vården. Ett framträdande fynd i studiens resultat 

var vikten av att vårdare visar patienterna stöd och att de tillsammans med patienten lägger 
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upp en individuell behandlingsplan som innefattar bland annat ett matschema. Det framkom 

även att personer med anorexia nervosa lider av nedsatt självkänsla, röster i huvudet och en 

upplevelse av ensamhet i sin sjukdom.  

 
Metoddiskussion 

Författarna till studien har valt en kvalitativ metod, vilket innebär att grunden är att få veta 

människans levda erfarenheter och upplevelser av ett visst fenomen (Paulsson, 2012. s. 73). I 

studien har författarna valt att använda bloggar som datamaterial. Det är relevant att använda 

bloggar som underlag i studien för att få fram data som beskriver upplevelser och erfarenheter 

så detaljerat som möjligt. Författarna har valt bort att använda intervjuer som underlag till 

studien för att intervjuer skulle medföra risken att personen som blir intervjuad blir påverkad 

av hela intervjusituationen (Carlsson, 2012. s. 28-30). En ytterligare anledning till att en 

intervjustudie inte är lämplig för den här studien är att det inte hade kunnat ge ett lika brett 

perspektiv som bloggarna kunde. Detta då författarna inte hade möjlighet att befinna sig på 

fler ställen i Sverige än i närområdet under perioden för arbete med studien, alltså har 

författarna inte haft en möjlighet att intervjua personer från andra delar av Sverige. Det finns 

även negativa faktorer med att använda bloggar istället för intervjuer, exempelvis att 

författarna inte får några tillfällen att ställa relevanta frågor. Dock så har informanterna i 

bloggarna bidragit med relevant material till studiens resultat som upplevs trovärdigt av 

författarna till studien då deras berättelser anses vara detaljerade. Materialet från bloggarna 

anses även vara trovärdigt då flera informanter som är oberoende av varandra kan styrka 

varandras berättelser. Av den anledningen har författarna efter mycket eftertanke valt att 

använda bloggar som underlag för studiens resultat. 

 
För att få fram material till resultatet har författarna använt internet, närmare bestämt 

sökmotorerna Google och Twingly. Svagheten med att använda en sökmotor som exempelvis 
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Google är att det kan vara svårt att få fram fakta som anses vara relevant och passande till 

syftet (Internetguiden, 2016). Detta på grund av att Google lägger fram annonser som 

påverkas av tidigare sökningar då det är sökmotorns affärsidé. På grund av att internet och 

söktjänsterna ger brett resultat kan studiens resultat påverkas då författarna till studien inte 

haft möjlighet att läsa igenom alla träffar då det finns en avsatt tidsram. Därmed kan bloggar 

med innehåll som skulle kunna vara relevant för vårt valda syfte försummats (Ibid, 2016). 

Till följd av att internet ger otaligt många resultat valdes avgränsningar på bloggarna i form 

av urvalskriterier. Ett urvalskriterium för bloggarna var exempelvis att informanterna skulle 

vara unga kvinnor i tretton till tjugofem års ålder. Urvalskriterierna förenklade sökandet av 

relevanta bloggar, om författarna istället hade valt män som ett kriterium fanns en risk att nog 

med material inte hade samlats in då anorexia nervosa är mindre vanlig i denna kategorin 

(Socialstyrelsen, 2015). Ett annat kriterium var att informanterna inte skulle ha någon annan 

sjukdom än anorexia nervosa. Det kriteriet valde författarna då de ville vara säkra på att de 

levda erfarenheterna från kvinnorna med anorexia nervosa skulle vara från den sjukdomen 

endast. Om informanterna hade en annan sjukdom som påverkade dem samtidigt så hade 

författarna inte kunnat vara säkra på att de upplevda erfarenheterna var från sjukdomen 

anorexia nervosa. Genom att göra dessa avgränsningar ökar även studiens trovärdighet vilket 

är viktigt i en dataanalys (Andersson, 2012. s. 51-53). 

 
Genom att författarna tillsammans har kvalitetsgranskat utvalda bloggar har de även fastställt 

att informanten själv skriver inläggen på sin blogg. Därmed upplever författarna till studien 

att informanterna är primärkällor. Självbiografiska bloggar ansåg författarna vara relevanta då 

erfarenheterna beskrivs utan eventuell påverkan från exempelvis en intervjusituation. 

Författarna anser även att det ökar trovärdigheten i studien vidare då bloggar hängivet skriver 

om ämnen de brinner för (Internetguiden, 2016). 
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Författarna har läst igenom alla bloggar var för sig för att sedan diskutera fynd, likheter samt 

skillnader hos bloggarna. Diskussionen författarna emellan anses vara viktig då risken med att 

använda en kvalitativ metod är att data skulle kunna tolkas på olika sätt. Genom att läsa en 

text flertalet gånger och sedan gemensamt diskutera samt analysera den ökar resultatets 

trovärdighet (Lundman & Hällgren Granheim, 2012. s 170). Författarna är även medvetna om 

sin förförståelse och har under arbetets gång i största mån suttit den åt sidan. Dock är viss 

förförståelse positivt då det uppmuntrar till ny förståelse och kunskap (Rosberg, 2012. s. 86-

88). För att inte riskera att vinkla informanternas text har författarna diskuterat förförståelsen 

sinsemellan, för att försäkra sig om att den inte skulle påverka resultatet (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2012. s.170). Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes på ett manifest 

plan, vilket innebär att de uppenbara fynden plockas fram. Författarna ansåg att det passar till 

studien då det som söktes i materialet var det som informanterna ville förmedla i sina bloggar 

utan att något vinklades av författarna. En latent analys däremot handlar mer om djupgående 

tolkning av text och enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012. s. 160-162) så krävs det 

då mer erfarenheter och kunskap av området från författarna. Då syftet med studien är att 

undersöka informanternas erfarenheter är det inte lämpligt att använda en latent analys som 

kan resultera i feltolkning. 

 

Internetguiden (2016) styrker vikten av att man tittar på vad syftet med webbplatsen är innan 

man använder den. I detta fall var syftet med informanternas användning av bloggar att skriva 

om deras sjukdom för att sprida kunskap och information till utomstående. Då det är 

publicerat på internet är det offentligt material och författarna till studien har därför inte 

behövt be om tillåtelse att använda materialet till forskningssyfte. Till följd av detta tog 

författarna beslutet att använda informantens namn som referens i texten och även referera till 

deras bloggadresser i referenslistan. Av den anledningen kunde författarna även använda citat 
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från informanterna i resultatet utan risk för att avslöja eventuellt hemlig identitet, då det inte 

fanns någon (Ibid, 2016).  

 

Resultatdiskussion 

Sammantaget visar resultatet att samtliga informanter upplevde blandade känslor för 

sjukdomen anorexia nervosa. Även om informanterna egentligen var sjuka fysiskt samt 

psykiskt så upplevde de en känsla av tillfredställelse när vikten gick nedåt (Allgulander, 2008. 

s. 195-206). Den förvrängda självbilden resulterade i social isolering och en känsla av 

ensamhet eftersom att ingen förstod henne enligt informanten själv, vilket resulterade i ett det 

var enklare att vända sig inåt och lyssna på rösten i huvudet. Higbed, L., och Fox, J. E. (2010) 

styrker påståendet att en person som har anorexia nervosa förlorar sig själv och därmed slutar 

socialisera sig med omgivningen. Personerna satt hellre hemma själva för de oftare upplevde 

att de var lättirriterade på grund av sin sjukdom. Dock kunde andra patienter i samma studie 

uppleva att de fick mer uppmärksamhet och kärlek från sin familj när de var sjuka, därför 

valde dem att hålla fast vid sin sjukdom. De var oroliga över att bli ensamma om de blev 

friska. En slutsats skulle därmed kunna dras att individer med anorexia nervosa isolerar sig på 

grund av sig sjukdom, vilket är annorlunda beteende för dessa personer. Rädslan för att vara 

ensam och missförstådd drev dem tillslut till lidande och isolering vilket resulterade i att de 

blev mer mottagliga för rösten i huvudet, då kände individerna sig inte lika ensamma. 

  

I resultatet fann författarna en koppling mellan informanternas utseendefixering och dålig 

självkänsla. Det kunde handla om att informanterna inte ville se sig själva i spegeln för att de 

uppfattade sin spegelbild som stor, tjock och äcklig. Även Thörnberg och Mattsson (2010) 

beskriver i sin studie att den egna kroppsuppfattningen påverkas av självkänslan och vice 

versa. I deras studie framkom det att ett behov av terapi finns för att hjälpa de med anorexia 
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nervosa att börja uppskatta sin kropp. Terapin ska handla om att få en realistisk 

kroppsuppfattning och att patienten ska få hjälp och stöttning i att börja uppskatta sig själva 

igen (Ibid, 2010). Studien stödjer faktumet att de som lider av anorexia nervosa har en nedsatt 

självkänsla på grund av sjukdomen samt att de behöver hjälp av vården med att återfå ett bra 

självförtroende. En slutsats som kan dras är att det finns en koppling mellan att vara missnöjd 

med sitt utseende och att ha en dålig självkänsla, vilket föreliggande resultatet men även 

artikeln visar. Den dåliga självkänslan resulterar i ökat lidande. I sjuksköterskans yrke ingår 

det att lindra lidande, av den anledningen är det viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på 

att de som lider av sjukdomen i många fall lider på grund av dåligt självförtroende. 

Sjuksköterskan vet inte att det finns lidande att lindra om de inte vet att dålig självkänsla hos 

dessa individer kan resultera i lidande. Arman (2012, s. 186-187) styrker att vårdens 

huvudsakliga uppgift är att lindra lidande samt att lidande är individuellt och därför bör 

vården individualiseras. Sjuksköterskan bör förhålla sig till människan genom att se 

människan som en helhet vilket innebär att lidandet inte endast ska förknippas med den 

objektiva kroppen, utan att lidande drabbar hela människan inklusive det psykiska (ibid, 2012, 

s. 186-187). 

  

Ett återkommande fynd i studiens resultat var att informanterna hade erfarenheter av röster i 

huvudet. Det var röster som påverkade informanternas liv genom att tala om för dem hur det 

skulle äta, bete sig och vad de skulle göra om dagarna. Samtidigt upplevde informanterna 

ibland en trygghet i att anorexia nervosa ibland var en räddning då den gav dem deras 

dåvarande högsta önskan – att bli smala. Williams och Reid (2010) styrker att det finns fall 

där patienter inte har varit villiga att ge upp varken sin kontroll eller rösten i huvudet trots att 

den egentligen skadar patienten. Genom att lyssna på rösten som patienten har skapat en 

relation till upplever hon att det ger positiva effekter att inte äta. Rösten talar om för patienten 
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att hon är duktig varje gång hon inte äter (Ibid, 2010). Rösternas inverkan på patienten styrks 

även av Higbed, L., och Fox, J. E. (2010) som i sin studie beskriver olika händelser där röster 

i patienters huvud påverkade måltider. En patient hade inte ätit på en hel dag och så fort hon 

hade tagit ett par tuggor av måltiden så började rösten säga att hon var mätt och borde sluta 

äta (Ibid, 2010). De båda studierna styrker resultatets fynd där röster i individernas huvud 

påverkar deras liv. Informanterna upplever känslor av ensamhet och nedsatt självkänsla, det 

gör dem mer mottagliga för att lyssna på rösten i huvudet då de tror att den hjälper dem. 

Informanterna vill få slut på sitt lidande psykiskt och när de känner att ingen i omgivningen 

förstår dem så är det inte svårt att vända sig till rösten. Därmed kan en slutsats dras att det 

förekommer flera tillfällen och situationer i individernas liv där rösten har styrt hur mycket de 

äter, vad de äter samt hur de beter sig. Även om individerna själva på någon nivå kan förstå 

att rösten egentligen har en negativ inverkan på deras kropp så är det svårt att inse när man är 

fast i sin sjukdom. I sin tur kan den instängda upplevelsen leda till känslor av ensamhet. Även 

om individen är omringad av anhöriga och människor som vill den väl så kan känslor av 

ensamhet uppstå (Dahlberg och Segesten, 2010, s. 94-95). 

  

I resultatet framkom det att informanterna oftast till en början var negativt inställda till 

vårdare då informanterna inte ansåg att de var sjuka. Som sjuksköterska är det viktigt att man 

tänker på hur patienten upplever bemötandet, även om man ser att patienten är omringad av 

anhöriga så ska man inte ta för givet att den har ett fungerande stödsystem. Stödet 

informanterna fick genom hela vårdprocessen var precis vad de behövde och det var 

uppenbart att vårdandet hade individualiserats. Cockfield och Philpot (2009) styrker vikten av 

att individualisera behandlingsplaner. I sin studie skriver de att det är viktigt att i tid börja 

med ett matschema så att patienten har en chans att börja äta igen innan det går för långt. 

Måltider bör inte förknippas med ångest och negativa tankar, utan istället ska patienten lära 
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sig uppskatta den igen. Sjuksköterskor, läkare och psykologer inom vården har mycket 

kunskap om olika områden som rör ämnet, såsom nutrition, psykologi, sociologi och hur man 

förändrar ett beteende. Det hjälper vårdarna att förstå patientens situation bättre och genom ett 

matschema som patienterna själva kan vara med och utforma ger patienten en chans till 

förbättring. Vårdarna kan genom ett matschema visa stöd och tillit (Ibid, 2009). Även miljön 

är viktig att tänka på då patienten i många fall redan känner sig utsatt och ensam, 

sjuksköterskan bör skapa en öppen och trivsam miljö för patienten (Dahlberg & Segesten, 

2010, s. 192-193). Det leder i sin tur till att patienten finner trygghet i både platsen och 

sjuksköterskan (Ibid, 2010, s. 192-193). Ross och Green (2011) styrker faktumet att tillit 

mellan vårdgivare och vårdtagare är viktigt för att adekvat vårdande. I deras studie berättas 

det om patienter som hade svårt för att ta in det vårdarna sa om patienterna inte hade en bra 

relation till vårdarna. Dock efter att vårdarna visat tålamod, uppmuntrande och tillit kunde 

patienterna börja lyssna och ta in det vårdarna sa. Först när patienterna kom till insikten om 

att vårdarna ville dem väl kunde de bli mer mottagliga för hjälp och börja sin behandling 

(Ibid, 2011). Därav drar författarna slutsatsen att det är av stor vikt att vårdarna skapar en 

miljö där patienten känner tillit samt trygghet. Vårdares bemötande sätter tonen för hela 

behandlingen och deras relation till patienten. Om inte patienten upplever trygghet eller att 

hon kan lita på vårdaren så är hon inte mottaglig för vård, vilket gör det svårare för vårdaren 

att vårda. Skulle då vårdaren ses som en fiende istället för en hjälpande hand så skulle det 

kunna resultera i känslor av ensamhet hos patienten, vilket leder till lidande. 

  

Studiens resultat tar upp ett fynd som flera informanter nämner, fyndet är behandlingsformen 

matscheman. Informanterna hade mestadels positiva erfarenheter av matschemat. Ibland 

kunde det dock förekomma negativa tankar, men i de flesta fallen insåg informanterna efter 

ett tag att matschemat var utformat utefter deras individuella behov. Det upplevdes skönt när 
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vårdare kunde ta över ansvaret, informanterna behövde då bara försöka lita på att vårdarna 

leder dem på rätt väg mot att återfå kontroll över sitt liv. Detta styrks i en studie av Smith et. 

al. (2014) som intervjuade 21 kvinnor med diagnosen anorexia nervosa. Där framkom i en 

intervju att kvinnan tyckte att det var skönt när någon annan kunde ta över och fatta ens 

beslut. Det gjorde att personen slapp tänka på vad skulle äta och inte äta då det fanns 

individuellt utformade matscheman, vilket också var en gemensam behandlingsform hos 

samtliga informanter. Genom att sätta individuella mål och genomföra en personcentrerad 

omvårdnad för patienterna kan vårdaren med tidens gång successivt ge tillbaka ansvaret till 

patienten. Det medför en förstärkt självkänsla då patienten får känna att vårdaren litar på att 

hon kan klara dessa förändringar i hennes vård. Patienten blir då motiverad att kämpa och 

hamnar på samma nivå som sin vårdare, vilket kommer vara en stor tillgång att ha under 

vårdtiden (Smith et al. 2014). Författarna till föreliggande studie drar därmed slutsatsen att 

individer med anorexia nervosa kan bli av med känslan av ensamhet om vårdare visar genuin 

omtanke. Det resulterar även i mindre lidande för patienten då hon är mottaglig för vården 

hon får. 

 

Slutsatser 

Resultatet i uppsatsen visar hur anorexia nervosa påverkar livet på många olika sätt, det 

uppstod en variation av känslor hos informanterna. Det kunde uppstå känslor av 

tillfredställelse när sjukdomen hjälpte dem att få kontroll över att hålla sig smala. Dock 

bringade detta även isolering och en upplevelse av ensamhet hos informanterna. Självkänslan 

blev gradvis sämre och självhat samt lidande visade sig vara en stor del i sjukdomen. Även 

om det under sjukdomstiden ansågs vara påfrestande att lämna över kontrollen till någon 

annan, exempelvis en vårdare, så var det den åtgärden som visade sig vara mest effektiv. 



 30 

Vidare behövs av den anledningen fortsatt forskning kring bemötande och omvårdnad av 

patienter med anorexia nervosa. 

 

Att bli mottaglig för vård visade sig svårt och det krävs att personen tror på sig själv och sin 

förmåga att bli frisk för att kunna bygga upp självkänslan igen. Det behövs för att patienten 

ska kunna bli redo att påbörja vägen mot tillfrisknande. Resultatet visar även vikten av att 

vårdare visar förståelse och empati för patienterna. Informanterna beskrev att det är viktigt att 

vårdare följer med patienten under vårdprocessen, då dem är mest lämpliga för den här 

sortens omvårdnad. Fynden och informanterna i den här studien bekräftar att behandlingar 

som används inom vården för anorexia för tillfället, exempelvis matschema samt restriktioner 

i rörelse och stöd, är effektiva. Om vårdare fortsätter att behandla patienterna med en 

individuell behandlingsplan så ser prognosen god ut för tillfrisknande. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1 – Sökschema 
 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Utvalda 
bloggar 

Google 17-10-25 ”Livet med anorexia” 
 
Svenska bloggar, skrivna på 
svenska 
Uppdaterat: senaste månaden 

31* 2 

  17-11-01 ”Anorexia” 
+ Behandling 
+ Blogg 
 
Svenska bloggar, skrivna på 
svenska 
Uppdaterat: senaste månaden 

43* 1 

          

Twingly 17-10-27 Exact phrase: 
Anorexia 
 
Language: Swedish 

318   

    Exact phrase: 
Anorexia 
+ Erfarenhet 
 
Language: Swedish 
Updated: Last 3 months 

7 2 

  17-10-30 Exact phrase: 
Anorexia 
 
Language: Swedish 

318   



 

    Exact phrase: 
Anorexia 
+ Experience 
 
Language: Swedish 
Updated: Last 3 months 

2 1 

 
* = 10 första sidorna gicks igenom 
 
Anledningen till att det inte valdes fler bloggar än de som valdes var för att de andra 

bloggarna inte uppfyllde inklusions-/exklusions-kriterierna.  

Inklusionskriterierna var att bloggarna skulle vara självbiografiska, de skulle vara skrivna på 

svenska eller översatta till svenska och bloggarna skulle vara skrivna av kvinnor i åldern 

tretton till tjugofem. Exklusionskriterierna var att bloggarna inte fick ha någon annan sjukdom 

i fokus och de fick inte vara äldre än åtta år gamla för att informationen skulle vara så aktuell 

som möjligt. 

 



Bilaga 2 

Bilaga 2 – Kvalitetsgranskning av bloggar 
 

För att kunna använda bloggar som underlag för arbetet har det funnits en granskningsmall 

som skulle göras för att se om bloggarna är lämpliga och relevanta till arbetet. Följande mall 

har författarna till studien använt vid granskningen av de bloggar som valts ut till arbetet. 

 
Kvalitetsgranskning bloggar/självbiografier enligt Internetguiden (2016): 
 

-   Äkthet: Är källan vad den utger sig för? ÄR källan ett original eller en kopia? ÄR den 

äkta eller falsk? 

-   Tid: Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön? Hur långt efter det som 

inträffat upprättades källan? Källor som skapats närmare i tiden i förhållande till det 

som de vittnar om anses vara med trovärdiga. 

-   Beroende: Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är 

informationen från källan beroende av andra källor? På vilket eller vilka sätt? 

-   Tendens: Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen 

företräder källan? Finns det motstridig information från andra källor? Hur trovärdig 

är den motstridiga informationen? 


