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Sammanfattning: 

Bakgrund: Anorexia nervosa är ett växande folkhälsoproblem som främst drabbar kvinnor. 

Anorexia nervosa kännetecknas av viktnedgång, rädsla för viktuppgång och en förvrängd 

självbild. Trots ökad forskning inom området är kunskapen begränsad om hur patienterna 

upplever att leva med sjukdomen. Sjuksköterskan behöver ha patientens livsvärld som 

utgångspunkt för att kunna ge en bra och säker vård. Sjuksköterskan har därför en betydande 

roll i omvårdnaden och behandlingen av denna patientgrupp. 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 

Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier. Datainsamlingen 

utgick från syftet och studiens inklusions- och exklusionskriterier för att söka efter 

självbiografier. Analysprocessen genomfördes med en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Kvinnors upplevelser av att leva med anorexia presenterades i nio underkategorier 

och tre kategorier. De tre kategorierna som framkom var upplevelsen av lidande, upplevelsen 

av inre kamp och betydelsefulla relationer. 

Slutsats: Det som visade sig tydligast var att anorexia nervosa präglades av lidande samt 

”glimtar” av välbefinnande. Studiens resultat kan bidra till ny kunskap och är en hjälp för 

sjuksköterskor att få en förståelse för att kunna bemöta dessa patienter i vården. 
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INLEDNING 
 

Studiens författare fick upp intresset av att genomföra en studie om kvinnors 

upplevelser att leva med anorexia nervosa efter att författarna varit i kontakt med den 

psykiatriska vården under den verksamhetsförlagda utbildningen. Anorexia nervosa är 

en allvarlig psykisk sjukdom med en hög dödlighet. Sjukdomen är både en psykiskt och 

fysiskt påfrestning och påverkar därmed livet på många olika sätt. Med denna studie 

hoppas författarna att kunna bidra med ökad kunskap kring hur det är att leva med 

anorexia nervosa och att få en ökad förståelse för att kunna bemöta dessa patienter i 

vården. 

 

 

BAKGRUND 

 

Anorexia nervosa är ett växande folkhälsoproblem som framförallt drabbar unga vuxna. 

1 % av alla svenska kvinnor och 0,1 % av alla svenska män beräknas insjukna i 

anorexia nervosa före 18 års ålder (Allgulander, 2014). Dödligheten är sex till nio 

gånger högre jämfört med normalbefolkningen i samma ålderskategori (Socialstyrelsen, 

2017). Dawson, Rhodes & Touyz (2014) beskriver att anorexia nervosa har den högsta 

dödligheten av alla psykiska sjukdomar och det är mindre än hälften av de som 

insjuknar som återställs helt.  

 

Historia 

Det finns dokumenterade fall tillbaka till 1600-talet där människor insjuknade i 

aptitlöshet som resulterade i svält och för tidig död. Läkare och forskare saknade då 

kunskap och hittade inga kroppsliga förklaringar till insjuknandet (Råstam-Bergström, 

Gillberg & Gillberg, 1995). I Sverige startade utvecklingen efter 1970-talet och då 

började de första behandlingsprogrammen inom slutenvården ta form. Tidigare har 

endast få kliniker haft ansvaret för dessa patienter. Under 1980-talet växte forskningen 

allt mer och efter 1990-talet öppnade flera verksamheter inom öppenvården och flera 

privata kliniker, eftersom behovet av vård ökade allt mer (Clinton & Norring, 2009). 

Under denna tidsperiod kallades även ätstörningsexpeter till ett nationellt möte som 

resulterade i rekommendationer för behandling av anorexia nervosa. Fler 

behandlingsteam skapades och fler öppenvårdsverksamheter och behandlingshem 

öppnades (Clinton & Norring, 2009). Idag finns olika verksamheter i Sverige för 

ätstörningar och olika specialenheter inom anorexia som har vuxit fram under de senaste 

åren (Wentz, 2014). 

 

Symtom, diagnos och behandling 

Anorexia nervosa kännetecknas av en förvrängd självbild där individen kan uppleva sig 

som överviktig när individen många gånger egentligen är underviktig (Socialstyrelsen, 

2017). Individen bär på en ständig rädsla för att gå upp i vikt och kontrollerar därmed en 

säker viktnedgång genom en starkt reducerad kost och hård träning. Drivkraften 

kommer oftast av rädslan för viktuppgång och känslan av att känna sig tjock (Wallin, 

Sandeberg, Nilsson & Linné, 2015). 
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Den viktminskning och stress som kroppen utsätts för medför symtom såsom amenorré, 

nedstämdhet, koncentrations- och sömnsvårigheter. Andra symtom är ångest kring mat 

och måltider, ökad kroppsbehåring och en konstant känsla av att vara kall och frusen 

(Wentz, 2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-systemet) 

beskriver att de diagnoskriterier som finns för anorexia nervosa är att individen har en 

förvriden kroppsuppfattning, har haft utebliven menstruation under minst tre månader 

efter varandra, har en stark rädsla för att gå upp i vikt och att vikten utifrån individens 

ålder och längds normalgräns inte kan upprätthållas (Clinton & Norring, 2009).  

 

Koruth, Nevison & Schwannauer (2012) beskriver att individer som insjuknar i 

anorexia nervosa många gånger saknar sjukdomsinsikt i början av förloppet och därmed 

sällan söker vård innan sjukdomen har tagit överhand. Den skam, nedstämdhet och 

frustration individen ofta upplever i sin sjukdomsproblematik och den oförmåga att 

förstå sig på sina känslor är ytterligare ett hinder för att söka stöd. 

 

Wentz (2014) påpekar att få behandlingsstudier är utförda på vuxna med anorexia 

nervosa. Det finns heller ingen farmakologisk behandling som har visat sig ha effekt på 

anorexia nervosa och därför rekommenderas individualterapi i första hand. En 

förutsättning för en god prognos är att diagnosen ställs snabbt och att patienten får 

behandling i tid och ett professionellt bemötande av vårdpersonal (Socialstyrelsen, 

2017). Koruth et al. (2012) förklarar att därmed kan utebliven hjälp eller stöd från 

vården öka risken remarkabelt för ett fortsatt självdestruktivt beteende samt social 

isolering. 

 

Trots ökad forskning inom området är kunskapen begränsad om hur patienterna 

upplever att leva med sin sjukdom. Det finns fortfarande osäkerhet kring de faktorer 

som leder till fram till ett framgångsrikt tillfrisknande (Dawson et al., 2014). För att 

kroppen ska kunna återställas och friskförklaras är ett önskvärt BMI på 19 kg/ m2. Målet 

är även en regelbunden mens i minst tre cyklar hos kvinnor. Tillfrisknandet är många 

gånger en långvarig process, oftast på flera år, med gradvisa förändringar i ät- och 

träningsmönster, viktreglering, självkänsla samt personliga och sociala funktioner (Van 

Ommen, Meerwijk, Kars, Van Elburg & Van Meijel, 2009). Tillfrisknande behöver 

dock inte alltid innebära en full psykisk och fysisk återhämtning. Trots att patienten har 

gått upp i vikt, kan upplevelsen av psykologiska problem och ätstörningstankar finnas 

kvar, självförakt och en stor ångest kring mat (Jenkins & Ogden, 2012). 

 

Kvinnor mest utsatta  

Sjukdomen drabbar framförallt kvinnor i åldrarna 13 till 19 år och debuterar därmed 

vanligen i tonåren. Det är tio gånger vanligare att en kvinna drabbas än en man 

(Socialstyrelsen, 2017). Koruth et al. (2012) beskriver att det finns många olika faktorer 

som gör att kvinnor insjuknar i anorexia nervosa. Wentz (2014) menar att i dagens 

västerländska samhälle råder en utpräglad fixering vid utseende, med ett karakteristiskt 

skönhetsideal där det ingår att vara smal. Tendensen till att utveckla en ätstörning är 

betydligt större bland de områden där ett sådant skönhetsideal existerar. Rance, Clark 

och Moller (2017) menar att en känd faktor är pressen som många kvinnor upplever från 

sociala medier. Bilden av den smala kvinnan är ett ideal som genererar en problematisk 

kroppsfixering hos många kvinnor och därmed har trenden av ohälsosamma 

bantningsdieter och andra skadliga tillvägagångssätt för att gå ner i vikt blivit alltmer 

utbredd. Moola och Norman (2017) menar även att många kvinnor som har stora 

prestationskrav på sig själva i skolan, på arbetet och sällan känner sig tillfreds med sig 
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själva löper större risk för att insjukna i anorexia nervosa. Jenkins och Ogden (2012) 

förklarar även att sjukdomen kan begränsa många drömmar och mål. På grund av den 

trötthet och orkeslöshet som är ett resultat av svälten som kroppen utsätts för orkar 

många individer inte med vänskapsrelationer, utbildning eller jobb. Lider individen 

dessutom av amenorré minskar möjligheten kraftigt att bli gravid. Allgulander (2014) 

beskriver att ångest och de hinder som sjukdomen begränsar för individen att leva sitt 

liv gör att många kvinnor till slut tar livet av sig. Anorexia nervosa är därmed en mycket 

allvarlig sjukdom och därför är det av största vikt att allmänsjuksköterskan har rätt 

kunskap och rätt förståelse för att kunna bemöta dessa patienter i vården.  

 

Allmänsjuksköterskans roll 

Kvinnor som är sjuka i anorexia nervosa behöver personal som är kompetenta för att 

kunna förklara det symptomatiska beteendet för att individen ska få en möjlighet att 

förstå sig själv (Van Ommen et al., 2009). Problem kan annars uppstå i förhållandet 

mellan sjuksköterska och patient när förståelse eller bemötande brister vilket kan 

resultera till minskad chans för patienten att tillfriskna. De patienter som får återfall i 

sjukdomen är de som upplever bristande bemötande och kontakt med vårdgivarna. 

Relationen, och därmed förtroendet mellan vårdgivare och patient måste förbli starkt för 

att patienten stegvis ska kunna utveckla en kontroll och förståelse för sin sjukdom 

(Chouliara et al., 2016). Sjuksköterskan behöver ha patientens livsvärld som 

utgångspunkt för att förstå hur varje enskild individ upplever hälsa och sjukdom för att 

sedan kunna ge en bra och säker vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan har 

därför en betydande roll i omvårdnaden och behandlingen av den här typen av 

patientgrupp, en behandling som anses vara komplex, och därmed kräver kunskap och 

förståelse från sjuksköterskan (Wentz, 2014).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Tre relevanta begrepp har valts ut för att besvara studiens syfte och få en djupare 

förståelse för patientens perspektiv. Studien belyser patienters upplevelser och grundar 

sig i vårdvetenskapen enligt Dahlberg och Segesten (2010) där patientens livsvärld är i 

vårdandets centrum. Patientens livsvärld, välbefinnande och lidande är tre centrala 

begrepp att ta hänsyn till för att sjuksköterskan ska kunna möjliggöra god omvårdnad 

och behandling (Dahlberg & Segesten, 2010).   
 

Livsvärld 

För att få en djupare förståelse för patientens upplevelser och hur patientens 

hälsoprocesser kan stärkas används livsvärldsteorin. Livsvärlden utgår från patientens 

egna upplevelser och känslor och kan beskrivas som den värld individen lever i och hur 

hälsa och sjukdom erfaras och påverkar individens livssammanhang (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Livsvärlden kan delas med andra men är unik för varje individ.  

 

Anorexia nervosa påverkar individens liv och dennes livsvärld. Vårdandet ska bygga på 

patientens livsvärld för att få förståelse om hur varje enskild individ upplever hälsa och 

sjukdom för att kunna få en bra och säker vård. Genom att försöka förstå hur patienter 

med anorexia nervosa ser på hälsa och ohälsa och hur sjukdomen påverkar individen i 

sitt livssammanhang kan individens hälsoprocesser stärkas. Det är därför viktigt att 
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sjuksköterskan fördjupar sig och försöker förstå patientens egna upplevelser (Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

 

Välbefinnande 

Välbefinnande betyder att en individ har möjlighet att leva det liv som individen själv 

vill och att genomföra de livsprojekt som individen behöver för att få känslan av att leva 

ett meningsfullt och bra liv (Dahlberg & Segesten, 2010).  Känslan av välbefinnande 

kan minska vid sjukdom men det finns även möjlighet för individen att genomföra olika 

livsprojekt så att välbefinnandet ökar. Det är inte en självklarhet att patienten endast 

upplever lidande under sin sjukdomsperiod. Individen kan även uppleva känsla av 

välbefinnande och det är av största vikt vid en långvarig sjukdom som anorexia nervosa 

att patienten även känner att livet kan vara meningsfullt. Med hjälp av en 

individanpassad vård där patienten är i fokus, finns det en möjlighet för patienter med 

anorexia nervosa att känna välbefinnande och leva ett betydelsefullt liv. Det är 

sjuksköterskans uppgift att stärka hälsoprocesser och öka välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Lidande 

Lidandet kan förstås som patientens subjektiva upplevelser och är en psykisk, fysisk och 

andlig upplevelse med smärta eller obehag. Upplevelsen av lidandet kan variera och 

inkludera olika händelser beroende på vad individen upplever är ett lidande (Arman, 

2017). Att lindra lidande och sätta sig in i vad lidande är för varje individ är viktigt för 

att få en förståelse för patienten. När patienten lider av en sjukdom som anorexia 

nervosa bör därför sjuksköterskan ha kunskap om hur patienten upplever och ser på sitt 

lidande (Arman, 2017). 

 

Birkler (2007) förklarar att sjukdomslidande kan upplevas olika från individ till individ. 

Vissa individer anser sig vara sjuka, trots att det inte finns några symtom på sjukdom, 

medan andra hävdar att de är friska, trots att de lider av en diagnostiserad sjukdom. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskan lyssnar på upplevelser som patienter med anorexia 

delar med sig av och kan särskilja individen från sjukdomen hen lider av. Birkler (2007) 

menar att sjuksköterskan inte ska definiera vem som är sjuk, utan att det är patienten 

som ska klargöra sin sjukdom för sjuksköterskan. Samma sak gäller med livslidande så 

som med sjukdomslidande, lidandet är unikt för varje människa. Flensner (2014) 

förklarar att livslidandet berör alla dimensioner av det mänskliga livet och hela 

människans existens. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ytterligare en form av 

lidande är vårdlidande. Vårdlidande kallas för det onödiga lidandet, då lidandet har 

drabbat patienten på grund av att vården har varit icke-vårdande.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Anorexia nervosa är ett växande problem i Sverige som främst drabbar kvinnor. Trots 

att anorexia nervosa är en utbredd sjukdom, har relativt lite forskning gjorts på 

individens upplevelse på att leva med anorexia nervosa. Individualterapi är den primära 

behandlingen och därmed kan inte allmänsjuksköterskan få nog kunskap och erfarenhet 

av sjukdomen. Problem kan uppstå i förhållandet mellan sjuksköterska och patient när 

förståelse eller bemötande brister vilket kan resultera i minskad chans för patienten att 
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tillfriskna. Det är därför viktigt för allmänsjuksköterskor att ha rätt kunskap och 

förståelse för att kunna bemöta dessa patienter i vården. För att få en förståelse för 

patientens perspektiv krävs det att allmänsjuksköterskan får en förståelse för patientens 

livsvärld och hur patienten ser på välbefinnande och lidande. Författarna vill därmed 

genom denna litteraturstudie belysa kvinnors upplevelser av att leva med anorexia 

nervosa. Vad är det kvinnorna upplever som orsakar lidande? Vad är det kvinnorna 

upplever som kan ge välbefinnande? 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 
 

 

METOD 

 
En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier genomfördes. Denna metod 

ansågs passande då syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva 

med anorexia nervosa. I studien användes en kvalitativ design som är baserad på ett 

holistiskt synsätt och syftet är att studera kvinnors upplevelser av att leva med anorexia 

nervosa (Henricson & Billhult, 2012). 
 

Datainsamling 

Studien baserades på fem självbiografier där kvinnors upplevelser av att leva med 

anorexia nervosa beskrevs. Data samlades in genom att författarna utgick från 

problemformuleringen och syftet för att söka efter relevanta självbiografier (Friberg, 

2017). Databasen Libris användes för att samla in material och utifrån studiens syfte 

formulerades sökord som ansågs lämpliga (Bilaga 1). Libris är ett datasystem för de 

svenska universitetsbiblioteken som användes för att söka efter böcker. Sökordens 

träffar kontrollerades noga och författarna till denna studie läste om varje bok på 

Adlibris och Bokus hemsidor för att få fram ett material som besvarade studiens syfte. 

Sedan valdes de tio mest relevanta böckerna ut som lånades hem från 

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek och Växjö stadsbibliotek. Efter en kort 

översiktlig läsning i böckerna valdes fem av dessa tio böcker sedan ut eftersom de andra 

fem böckerna inte ansågs relevant utifrån studiens syfte och inklusion- och 

exklusionskriterier. Denna form av datainsamling ansågs passande för att få fram de 

mest relevanta böckerna som skulle besvara studiens syfte.  

 

Urval och urvalsförfarande 

De texter som granskades var fem självbiografier. Dessa valdes utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier som ansågs relevanta för att besvara studiens syfte. De 

inklusionskriterier som valdes var att böckerna skulle vara skrivna av svenska kvinnor 

som insjuknat i anorexia nervosa. Självbiografierna skulle vara baserade på deras egna 

upplevelser av att leva med sjukdomen och böckerna skulle finnas i bokformat för att 

underlätta analysprocessen och ta fram meningsenheter. Individerna skulle endast ha 

anorexia nervosa som sjukdom. För att få en så bra uppfattning om kvinnornas 

upplevelse som möjligt valdes även att böckerna skulle vara skrivna på svenska. 

Exklusionskriterier var att det inte skulle vara män med i studien samt att individen ha 
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någon annan sjukdom än anorexia nervosa. För att granska de böcker som valdes ut och 

för att öka studiens trovärdighet användes Segestens (2017) kvalitetsgranskning (Bilaga 

2 & 3). 

 

Analys 

Analysprocessen inleddes med att de fem självbiografier som valdes ut lästes 

översiktligt av båda författarna var för sig för att få en samlad bild av materialet. En 

kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) 

användes sedan för att genomföra analysen. Detta innebar att författarna höll sig nära 

den ursprungliga texten för att beskriva individernas upplevelser så textnära som möjligt 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017).  

 

Böckerna lästes sedan igen och under tiden som författarna läste böckerna valdes olika 

meningsbärande enheter som var relevanta i relation till syftet och de tillhörande 

frågeställningarna. Författarna till studien läste böckerna var för sig och tog ut 

meningsbärande enheter på egen hand ur varje enskild bok. Detta för att få fram en så 

tydlig bild av materialet som möjligt och styrka studiens trovärdighet. Genom att välja 

ut text som hör ihop och har ett sammanhang skapas meningsbärande enheter (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2017). De meningsbärande enheterna blev sedan kondenserade 

meningsenheter och därefter delades de in i koder. Att de meningsbärande enheterna 

kondenserades betyder att texten gjordes lättare att hantera samtidigt som inget centralt 

och viktigt försvann. Koderna beskrev de meningsbärande enheternas innehåll i få eller 

ett ord. Koderna sammanställdes av båda författarna och koder med innehåll som 

överensstämmande med varandra fördelades in i underkategorier. Slutligen blev 

underkategorierna indelade i kategorier (Tabell 1) (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2017).  

Tabell 1. Exempel på hur analysprocessen genomfördes 

Meningsbäran

de enhet 

Kondenserad 

meningsbärand

e enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag hatar mig 

själv, inte den 

riktiga Hanna, 

men den Hanna 

som styr mina 

tankar 

(Österberg, 

2007, s.43) 

Hatar inte den 

riktiga Hanna, 

men den Hanna 

som styr mina 

tankar. 

Två röster. Brottas med två 

röster. 

Upplevelsen av 

inre kamp. 

Jag får väldigt 

mycket stöd av 

mina vänner, 

Erik och 

familjen. Det 

uppskattar jag 

väldigt mycket 

(Österberg, 

2007, s.17). 

Jag får mycket 

stöd av mina 

närmaste och 

det uppskattar 

jag. 

De närstående 

ger stöd. 

De närståendes 

positiva 

betydelse. 

Betydelsefulla 

relationer.  
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Forskningsetiska aspekter 

Biografiförfattarna valde att publicera böckerna och låta allmänheten läsa och ta del av 

innehållet och därmed kunde de villkor enligt Helsingforsdeklarationen (2018) 

tillgodoses. Böckerna som valdes ut är självbiografier baserade på individernas 

upplevelser. Studiens författare höll sig så nära det ursprungliga materialet som möjligt 

genom hela analysprocessen för att beskriva individernas upplevelser. Detta var för att 

respektera biografiförfattarna och för att få fram ett trovärdigt resultat som stämmer 

överens med verkligheten. Birkler (2007) menar att när förförståelsen medvetandegörs 

kan objektifiering av en annan individ undvikas och det blir enklare att tydliggöra 

individens upplevelser. Detta är en förutsättning för att förstå andra människor. Studiens 

författare försökte att sätta förförståelsen åt sidan för att inte de egna erfarenheterna 

skulle blandas med materialet och för att inte förvränga individernas ord. När ett 

material tolkas görs det dock med förförståelse som grund. Detta gör att studiens 

författare omedvetet kan påverka resultatet (Birkler, 2007). Lundman och Hällgren-

Graneheim (2017) beskriver att det alltid finns en risk med att gå igenom ett material 

där andra individer beskriver sin upplevelse eftersom att våra tolkningar ibland är 

omedvetna. Genom att båda författarna läste igenom materialet flera gånger och höll sig 

nära det ursprungliga materialet minskades den risken.  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet beskriver kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa och 

presenteras utifrån nio underkategorier och tre kategorier (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Upplevelsen av lidande Otillräcklighet 

Kontrollbehov 

Samhällets krav 

Ensamhet 

Upplevelsen av inre kamp Brottas med två röster 

Motstridiga upplevelser 

Betydelsefulla relationer De närståendes positiva betydelse 

Vårdpersonalens betydelse 

Skuldkänslor över att närstående påverkas 

 

Upplevelsen av lidande 

Under sjukdomsperioden upplevde kvinnorna lidande som präglades av känslor av 

otillräcklighet, kontrollbehov, samhällets krav och ensamhet. 

 

Otillräcklighet 

En tydlig gemensam nämnare som framkom i analysen var att kvinnorna upplevde 

starka känslor av otillräcklighet. Kvinnorna hade höga mål och krav på sig själva vilket 

gjorde att de aldrig kände sig nöjda. Målen och kraven handlade bland annat om att ha 



  
 

8 

toppbetyg i skolan, att vara bäst i sitt fotbollslag och prestera bra på arbetet. Ömsesidigt 

strävade kvinnorna efter en smal kropp, vilket de ansåg vara förenligt med lycka och 

välmående. Den allmänna uppfattningen var att den smala kvinnan var mer attraktiv och 

framgångsrik eftersom det var den typen av kvinna som syntes utåt i media. Kvinnorna 

hade en föreställning om att de skulle känna sig mer nöjda med sig själva i en smalare 

kropp.“Jag var aldrig helt nöjd med mitt utseende och jag trodde länge att en smal 

vältränad kropp var biljetten till lycka, framgång och kärlek hos det motsatta könet” 

(Alvén, 2013, s. 249, 250).  

 

Kvinnorna beskrev att de ständigt jämförde sig själva med andra människor i deras 

omgivning och att de även började konkurrera med sina vänner. Var det någon i deras 

närhet som vägde mindre, åt mindre eller tränade mer kände kvinnorna att de inte var 

tillräckligt ambitiösa i sin målsättning att bli smal, eftersom det oftast fanns en önskan 

att vara smalare än alla andra i sin omgivning. Kvinnorna var även ständigt observanta 

på vad människor i deras närhet åt och hur de tränade. Mattsson (2006) beskrev det som 

att “Frågade vad andra vägde och var det någon som vägde mindre än vad jag gjorde 

så skulle jag väga ännu mindre. Som en tävling” (Mattsson, 2006, s. 4). 

 

Känslan av att sällan var tillräckligt tillfreds med sig själv gjorde att kvinnorna krävde 

disciplin av sig själva genom strikta dieter och träningsscheman. Kosten var starkt 

reducerad och det var inte ovanligt att de tränade flera timmar om dagen för att ändå 

inte vara belåtna med sig själva framåt kvällen. De gjorde alltid sitt yttersta för att pusha 

sig själva till att träna, trots att orken saknades och smärtan på grund av 

överansträngning värkte i kroppen.   Österberg (2007) förklarade att hon aldrig blev 

tillräckligt nöjd och att hon ofta kände sig besviken på sig själv. “Jag har en förmåga 

att aldrig bli nöjd. Hur mycket jag än tränar så är det aldrig tillräckligt” (Österberg, 

2007, s 51). Även Nordlund (2007) beskrev det som att“Det var tungt att löpa, men det 

var som ett gift. Jag var bara tvungen. Något malde i mig, skällde och sa att jag var 

värdelös om jag inte tränade” (Nordlund, 2007, s. 121). Orkade kvinnorna inte utföra 

ett träningspass som de hade förväntat blev de besvikna på sig själva och upplevde att 

de kände sig onyttiga och tjocka. 

 

Idrott, träning och motion var något kvinnorna började uppleva som ett tvång istället för 

något roligt och lustfyllt. Det var inte ovanligt att även om de kände sig trötta, hungriga 

och kraftlösa att de ändå gick på tuffa träningspass eller milslånga promenader för att 

ständigt förbränna kalorier och för att gå ner i vikt. För att kontrollera att deras 

förbränning inte avstannade var det inte ovanligt att kvinnorna försökte träna tyngre och 

hårdare för varje träningspass. 

 
 Förut var det roligt att idrotta men nu har träningen bara ett syfte och det är att 

 gå ner i vikt. Träningen är inte alls rolig längre, den är bara ett tvång. Ett sätt att 

 få bort ångesten (Österberg, 2007, s. 25). 
 

Kontrollbehov 

Känslor av otillräcklighet och besvikelsen över att aldrig göra sig själv nöjd gjorde att 

kvinnorna försökte disciplinera sig själva med strikta regler och tankar om vad och hur 

mycket de skulle äta och träna. Kontrollbehovet var starkt hos samtliga kvinnor. 

Noggranna kontroller över innehållsförteckningen på maten som handlades och antalet 

kalorier som åts tillhörde vardagen.  
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 Jag beställde alltid utan dressing och hoppade över brödet. Även om jag tyckte 

 det var gott. Jag ville absolut inte få i mig för många kalorier och jag var livrädd 

 att äta mer än vad jag gjorde av med (Alvén, 2013, s. 73).  
 

Även övervakandet av vad andra människor åt i kvinnornas närhet gick ”överstyr” och 

var något som de kände att de var tvungna att kontrollera för att själva försäkra att de 

inte åt mer än någon annan.  
 

 Jag var maniskt självcentrerad, uppslukad av projektet att hålla min kropp i 

 schack. Maten blev en besatthet, jag tittade konstant på vad andra åt …. Det 

 handlade om kontroll, och av mig krävde jag total kontroll” (Nordlund, 2007, s. 

 113, 114).  
 

Kvinnorna upplevde även att de började isolera sig alltmer hemma då många sociala 

tillställningar kretsade runt mat. Fikastunder, restaurangbesök och släktmiddagar 

präglades av motbjudan och ångest då kontrollen över maten försvann. Mattsson (2006) 

förklarade att det tärde på välmåendet och att det tog mycket energi att ständigt hitta på 

bortförklaringar: 

 
 Allt som jag brukade hitta på med kompisarna hade ju med mat att göra! Fika, 

 gå på café, käka middag, gå på bio och äta popcorn, titta på film och äta chips 

 … Mat, mat, mat! Det ledde alltid till frågor om jag inte åt. Så mycket kraft gick 

 åt för att hitta på ursäkter och tänka på undanflykter (Mattsson, 2006, s. 5). 

 

Den sociala isoleringen som kontrollbehovet resulterade i medförde att kvinnorna kände 

stor ångest och frustration i sin livssituation. Tankarna gick ständigt åt att tänka på kost, 

träning, uträkningar och förbränning av kalorier, utseende och vikt. Kvinnorna beskrev 

att de upplevde sig vara fast i en ond spiral. Trots att de var medvetna om valen de 

gjorde inte var bra kände de sig tvungna till att lyssna till sitt kontrollbehov för att 

undvika den ångest som annars uppkom. Följde de sina tvångstankar kunde de må bra 

för stunden och därmed växte sig kontrollbehovet starkare.  

 
 För mig var det en seger varenda gång jag stod emot en frestelse. I mitt huvud 

 gjorde det mig starkare trots att det egentligen bara spädde på den ohälsosamma 

 livsstil jag hade. För varje gång jag nekade mig något fick anorexin ett fastare 

 grepp om mitt liv (Alvén, 2013, s. 57). 

 

Samhällets krav 

I analysen framträdde det att kvinnorna upplevde krav från omgivningen och en 

påverkan av samhället genom att media lyfte fram en bild av hur den perfekta kvinnan 

skulle se ut. Det perfekta och smala kvinnoidealet syntes på allt från tidningar och 

sociala medier till affischer på busskurer. De upplevde också att vart de än gick fanns 

det människor i deras omgivning som pratade om hur de skulle göra för att äta nyttigt 

eller hur ofta de tränade. Österberg (2007) beskrev att hon fick kämpa mycket med sin 

omgivning. “Idag får jag kämpa otroligt mycket med min omgivning. Var jag än går 

och var jag än är så ser jag löpsedlar som handlar om mat, träning och kropp” 

(Österberg, 2007, s. 183). 

 

Att ständigt bli matad med information från omgivningen medförde att kvinnorna kände 

att de aldrig räckte till och att de ständigt letade fel på sig själva. Kvinnorna fick även en 

ständig bekräftelse på att det var ett ideal som var det rätta genom att vissa människor 
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gav positiva kommentarer när de var smala. 

 
 När människor i min omgivning tyckte att jag var ett benrangel och såg sjuk ut 

 fick jag samtidigt många positiva kommentarer från främlingar som tyckte jag 

 skulle passa som modell och tipsade mig om hur jag skulle gå tillväga. Detta är 

 ett exempel på hur snedvriden idealbilden är (Alvén, 2013 s. 251). 
 

Ensamhet 

I analysen framträdde det tydligt att kvinnorna kände sig ensamma med sin sjukdom. 

Det fanns olika faktorer som bidrog till att kvinnorna upplevde ensamhetskänslor. Det 

kunde handla om brist på förståelse från omgivningen och att människor i deras 

omgivning inte tog deras sjukdom på allvar eller att de fick kämpa med sina påfrestande 

tankar på egen hand. Samtliga kvinnor var i behov av ett stort stöd för att ta sig genom 

sjukdomen och de upplevde även att de hade behövt mer stöd och att fler människor 

hade engagerat sig i deras sjukdom.  
 

 Att gå igenom det här ensam ser jag som en omöjlighet, jag behöver någon som 

 kan krama om mig och berätta för mig att jag inte alls skenar iväg. Jag behöver 

 någon som fångar upp mig då det känns som jag faller och jag behöver någon 

 som gör så att jag inte känner mig ensam (Suhonen Frohm, 2008, s. 29). 

 

Det framkom också i analysen att samtidigt som kvinnorna upplevde ensamhet kände de 

att de drog sig undan från sin omgivning. Det kunde handla om att de inte hade energi 

till att orka umgås med människor i sin omgivning, en rädsla över att förlora kontrollen 

över olika matsituationer eller att de var oroliga över vad människor runt omkring skulle 

tycka och tänka. En bidragande faktor som gjorde att kvinnorna drog sig undan var 

ångesten. Ångesten kunde vara så stark att det blev stora konsekvenser för deras sociala 

liv när de skulle umgås med sina vänner eller andra människor i sin omgivning. Det 

kunde handla om att ångesten inför olika matsituationer var för betungande eller om en 

oro för att ångesten efter matintag skulle bli så påfrestande att de inte skulle kunna 

hantera sina känslor. Kvinnorna upplevde att det var påfrestande att vara i sociala 

situationer eftersom det kunde bidra till ångest eller panik, vilket gjorde att de drog sig 

undan och isolerade sig.  
 

 Jag får panik och ångest vid tanke på att smälla i mig en bulle och sen se på film. 

 Eller att bara sitta och småäta ur en chipspåse. Hur många chips är det normalt 

 att ta då man äter? Har man dipp på alla, eller bara på några, hur mycket dipp 

 ska man egentligen ta? Då slutar det med att jag skippar filmkvällen och chipsen 

 och sitter hemma (Suhonen Frohm, 2008, s. 44).  

 

Upplevelsen av inre kamp 

Kvinnorna upplevde en ständig inre kamp under sjukdomsperioden eftersom de 

upplevde att de stred mellan två sidor och två olika röster av sig själv. De hade även 

motstridiga upplevelser om tillfrisknande, en kluvenhet över hur de upplevde sina 

kroppar samt ambivalens kring de närstående.  

 

Brottas med två röster 

I analysen framträdde det tydligt att kvinnorna upplevde en inre strid mellan två röster 

och två olika sidor. Kvinnorna upplevde att slitas mellan en sida som var frisk och en 

sida som var sjuk. Den friska sidan var rationell och den sjuka sidan påminde ständigt 

kvinnorna om vad som var rätt och vad som var fel. Nordlund (2007) beskrev att “Jag 

vet inte exakt hur det började eller när, men någon gång började en liten djävul dyka 
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upp i mitt huvud. Han började prata med mig om vad som var nyttigt för mig att äta och 

vad som var onyttigt” (Nordlund, 2007, s. 105). 

 

De inre striderna kunde handla om att dricka ett glas juice och sedan känna sig hemsk 

för att rösten inuti sa att de var onyttiga eller att äta en apelsin och sedan få ångest 

samtidigt som vetskapen infann sig om att det styrde mot sunt förnuft. Det kunde handla 

om hur de skulle äta, vad de skulle äta och hur värdelösa de var om de åt eller om de 

inte tränade. Det var vanligt att den anorektiska sidan vann kamperna i huvudet.  

 
 Jag bestämmer mig gång på gång att jag ska äta mindre, men sedan kommer de 

 friska tankarna som säger att jag såklart ska äta. Sedan kommer anorexin igen 

 och säger att jag var äcklig som åt (Österberg, 2007, s. 118). 
 

Att ständigt dras mellan två sidor av sig själv var psykiskt påfrestande. Det var ständig 

en kamp i vardagen att försöka hantera dessa två sidor av sig själv.  

 

 Hur ska jag lyckas urskilja de friska rösterna och mota bort de sjuka? Hur ska 

 jag kunna få mig att inse att det som jag tycker verkar nyttigt egentligen gör mig 

 sjuk?  (Suhonen Frohm, 2008, s. 28). 

 

Motstridiga upplevelser 

Motstridiga upplevelser uppkom när kvinnorna började förstå att deras livsstil 

egentligen inte var hälsosam för dem. Viljan att bli frisk och rädslan för att gå upp i vikt 

var två upplevelser som kolliderade med varandra upprepade gånger. Det fanns tillfällen 

när de var fullt motiverade och övertygade om att de skulle bli friska och lyckas äta, 

men sedan när de satte sig vid matbordet rasade allt och rädslan för viktuppgång tog 

över. Rädslan för viktuppgång var ofta så stark att den känslan mestadels tog över, 

vilket gjorde det svårt att släppa kontrollen och påbörja sitt tillfrisknande. Kvinnorna 

beskrev att de önskade att de kunde sluta kompromissa matintag med träning men ändå 

fortsätta förbli smala. Samtidigt ville de bli fria från kontrollbehov, tvångstankar och 

ångest. 

 
 Att bli frisk skrämmer. Om frisk är lika med tjock, så kanske man väljer att vara 

 sjuk och smal. Jag har inte valt än. Jag vill kompromissa lite. Kombinera frisk 

 och sjuk. Fortfarande vara smal, men ändå äta lite så att jag orkar leva också 

 (Mattsson, 2006, s. 17). 

 

Kvinnorna beskrev även att de kände sig kluvna för hur de upplevde sina farligt smala 

kroppar. De upplevde en stolthet och förnöjsamhet över att de kunde kontrollera sitt 

matintag och vara disciplinerade i sin träning men kände samtidigt även ett självförakt 

mot sin kropp.  

 

 Jag ser mina ben tydliga under huden, jag känner på dem. Samtidigt som jag 

 känner mig äcklad fyller det mig med en stolthet att jag minsann kan kontrollera 

 mig själv (Suhonen Frohm, 2008, s 18).  

 

Kvinnorna kände även motstridiga upplevelser gentemot sina närstående. Frustration 

kunde uppstå hos kvinnorna när deras familj och vänner oroade sig över dem, ställde 

frågor och konfronterade dem med deras levnadsvanor. Vissa stunder kunde kvinnorna 

uppskatta deras oro och omtänksamhet och i andra stunder kunde känslor av frustration 
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och tröttsamhet infinna sig. Att möta familjens och vänners ängslan påminde kvinnorna 

om deras sjukdomssituation samtidigt som de kände skuld över att göra sin nära och 

kära bekymrade.  

 

 Min familj fick leva med sjukdomen nära sig utan att veta hur de skulle hantera 

 mina arga utbrott, min matvägran eller min träningsabstinens…. Men när en del 

 kompisar och bekanta drog sig undan från mig eftersom de inte visste hur de 

 skulle hantera mig eller för att jag förändrades fanns min familj alltid nära och 

 stöttade och älskade mig (Alvén, 2015, s. 246).  

 

Betydelsefulla relationer 

Under sjukdomsperioden upplevde kvinnorna välbefinnande som präglades av de 

närståendes betydelse och hur familj, vänner och vårdpersonal gav stöd och styrka 

under deras sjukdomsperiod och var en bidragande faktor för att bli frisk. Det fanns 

även skuldkänslor kring att sjukdomen påverkade personer i deras närhet. 

 

De närståendes positiva betydelse 

I analysen framträdde det att de närstående hade en positiv betydelse under kvinnornas 

sjukdomsperiod som bidrog till välbefinnande. De närstående kunde vara 

familjemedlemmar, pojkvänner och vänner. Kvinnorna upplevde att de på något sätt gav 

stöd och styrka i deras sjukdom. De närstående gav olika former av stöd, de kunde vara 

med och ge stöd till kvinnorna i vardagen när de kämpade med maten eller behövde 

någon att samtala med. De var med under olika sjukhusbesök och de var en trygghet 

som alltid fanns där oavsett vad. Kvinnorna upplevde att de inte hade orkat ta sig 

igenom sjukdomen på egen hand utan de närståendes stöd. De fanns även en kärlek 

inom familjen som var stor och en drivkraft hos de närstående att deras familjemedlem 

skulle bli frisk. De upplevde även en tacksamhet gentemot vänner och familj för att de 

kunde dela sina tankar med någon och att känna att någon fanns där och förstod. 

Gemensamt upplevde kvinnorna en gemenskap med deras närstående som fanns där och 

hjälpte dem på många olika sätt. Medan Nordlund (2007) upplevde gemenskap 

tillsammans med vännerna i sitt fotbollslag som bidrog till glädje och välbefinnande, 

upplevde Suhonen Frohm (2008) att det var hennes familj som fanns där som stöd: 
 

 De tar mig på utflykter, för timslånga samtal om min ätstörning, peppar mig, 

 gråter med mig, äter med mig och tröstar mig. Jag skulle aldrig ha klarat det här 

 utan dem (Suhonen Frohm, 2008, s. 25). 

 

I analysen framträdde också att kvinnorna kunde uppleva att vissa vänner och bekanta i 

deras omgivning drog sig undan, men att det alltid fanns någon eller några av deras 

närmaste familjemedlemmar eller vänner som alltid fanns där och gav stöd. Trots att de 

närstående inte alltid hade full förståelse för deras sjukdom, så gav det kraft att de fanns 

där, respekterade och lyssnade vilket skapade motivation till att fortsätta kämpa. Familj 

och vänner kunde även vara en motivation till att vilja försöka bli frisk. “Många hade 

förstås svårt att förstå, även bland mina närmaste. Men de fanns ändå där för mig, de 

respekterade att jag inte orkade umgås...” (Nordlund, 2006, s. 174). 

 

Vårdpersonalens betydelse 

Andra betydelsefulla relationer som tre av kvinnorna upplevde var betydelsen av stöd 

från vårdpersonal (Alven, 2013; Österberg, 2007; Matsson, 2006). Vårdpersonal som 

gav stöd kunde vara sjuksköterskor, läkare eller psykologer. Vårdpersonalen kunde vara 
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ett stöd som kvinnorna kunde prata med under deras sjukdomsperiod. Det kunde vara 

skrämmande att prata om sina problem, men samtidigt var det skönt att någon som hade 

insikt om vad sjukdomen handlade om lyssnade på deras problem. En del möten med 

vårdpersonalen kunde även bli svårare än andra eftersom att det stundtals fanns 

frustration över missförstånd med vårdpersonal eller möten som inte blev som de hade 

tänkt sig men det fanns alltid en eller flera vårdare som de kände sig mer trygga med 

och som de kunde vända sig till vilket lindrade deras lidande och ökade deras 

välbefinnande. Alvén (2013) beskrev ett möte med hennes psykolog: “Jag gillade mina 

möten med Åsa, en del av den oro och ångest jag normalt kände mildrades efter våra 

samtal” (Alvén, 2013 s. 122). 

 

Skuldkänslor över att närstående påverkas 

Skuld var en känsla som kvinnorna upplevde och som framträdde i analysen. Det var 

påfrestande för kvinnorna när de insåg att deras sjukdom påverkade de närstående i 

deras närhet. Det kunde handla om att inte orka umgås med sin familj och sina vänner 

eller att de kände skuld för att deras närmaste var ledsna eller oroliga för dem. Det 

framkom också att de hade skuldkänslor för att de kände att de stundtals lurade sin 

familj vid olika matsituationer. En av anledningarna till det var för att få i sig en 

minskad mängd mat eller för att de närstående inte skulle oroa sig över att de inte åt. De 

upplevde en svårighet att hantera att de närstående påverkades av deras sjukdom.  

 

 Det kändes jobbigt att min familj var ledsen och oroade sig över mig. Men mitt 

 största fokus låg trots allt på mig själv och att bli smalare och snyggare (Alvén, 

 2013, s. 59). 

 

Kvinnorna upplevde att de närstående stundvis skulle påpeka hur de skulle äta och vad 

de skulle äta. Detta var påfrestande eftersom att det skapade många konflikter, vilket 

resulterade i skuldkänslor över att de närstående påverkades och mådde sämre. De hade 

inte för avsikt att såra sina närstående men att det var svårt att kontrollera och styra 

över. Alven (2013) beskrev att “Klart att jag inte ville att mina föräldrar skulle må 

dåligt, jag älskade dem mest av allt. Men det var inte längre jag som styrde mitt liv. Det 

var sjukdomen” (Alvén, 2013, s.100).  

 

 

DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 

Diskussionen består av en metoddiskussion som diskuterar studiens design, 

datainsamling, urval och analys samt en resultatdiskussion som diskuterar de viktigaste 

fynden som framkom i resultatet.  

 

Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats och undersöker kvinnors 

upplevelser av att leva med anorexia nervosa. Kvalitativa metoder syftar till att 

undersöka upplevelser och därför anses denna metod vara passande (Forsberg & 

Wengström 2016). 
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Datainsamling 

Självbiografier bygger på individens egna upplevelser och är därmed en betydelsefull 

källa, där viktig information kan hämtas för att besvara syftet. Böckerna baseras på 

kvinnornas egna livsvärld och beskriver individens subjektiva sanning och hur de 

uppfattar lidande och välbefinnande. Det är därför en styrka att använda självbiografier i 

studien för att utgöra en grund i resultatet (Segesten, 2017). Några av självbiografierna 

baseras på dagboksanteckningar. För att syftet ska kunna besvaras kan 

dagboksanteckningar vara en betydelsefull informationskälla för att få kunskap om 

individernas upplevelser (Forsberg & Wengström, 2016, s. 126). En svaghet att använda 

självbiografier som informationskälla är att viktig information kan riskeras att gå 

förlorad eftersom det är mycket material att gå igenom och vissa av böckerna är långa. 

För att minska risken för det har studiens författare valt att läsa alla böckerna var för sig 

och sedan tillsammans diskutera och gå igenom det material som kommit fram. Texten i 

självbiografierna kan även ha förvanskats något av förlagen då förlagen granskar 

böckernas innehåll så som språk och ordval. 

 

En annan möjlighet till att genomföra studien kan vara att göra en intervjustudie för att 

intervjua och möta dessa patienter på riktigt. Dock väljs inte detta eftersom ingen av 

författarna till den här studien har erfarenhet av att genomföra intervjustudier sedan 

tidigare och vill därför inte behandla ett så komplext ämne. Även vetenskapliga artiklar 

väljs bort i datainsamlingen eftersom självbiografier ligger närmre individens 

upplevelser och tankar. 

 

Urval och urvalsförfarande 

Fem självbiografier valdes ut för att beskriva individernas upplevelser. I ett kvalitativt 

urval är det inte säkert att kvaliteten på studien ökar med fler antal deltagare, ett fåtal 

personer som beskriver sin upplevelse kan ge utförliga och betydelsefulla berättelser 

(Henricson och Billhult, 2012, s. 134). Självbiografierna granskas efter Segestens 

(2017) kvalitetsgranskningsmall för att öka studiens trovärdighet.  

 

Ett av inklusionskriterierna är att självbiografierna ska vara skrivna av kvinnor, 

eftersom att fler kvinnor insjuknar än män. För att få en bredd på resultatet och inte 

exkludera några upplevelser har det därmed valts att inkludera kvinnor i alla åldrar. Den 

vanligaste åldern att insjukna i anorexia nervosa är 13 till 19 år, men sjukdomsförloppet 

kan sträcka sig under flera år med ett flertal bakslag och i vissa fall blir individen aldrig 

frisk från sina tankar. De som blir friska från sjukdomen kan fortfarande ha kvar 

påfrestande tankar som följer dem under livets gång, men de går att kontrollera. 

Möjligheten ökar även att få mer bredd på resultatet och en större variation av kvinnors 

upplevelser om området är belyst utifrån olika upplevelser (Lundman och Hällgren-

Graneheim, 2017). Ett inklusionskriterie är att böckerna ska vara skrivna på svenska. En 

svaghet att självbiografierna är skrivna på svenska kan vara att resultatet inte är 

överförbart till andra länder då behandling och sjukvård kan skilja sig åt. För att lättare 

förstå självbiografierna och få en tydlig bild av kvinnornas upplevelser kan dock böcker 

på svenska användas för att undvika feltolkningar och missuppfattningar.  
 

Studien inriktar sig endast på kvinnor och exkluderar därmed män. Meningen är att 

smalna av syftet och öka studiens tillförlitlighet. Studiens överförbarhet minskar dock 

då den inte kan appliceras på män. Upplevelsen av att vara sjuk i anorexia och faktorer 

till insjuknandet kan skilja sig från kultur och land, vilket betyder att studien är mer 

tillförlitlig i svenska studier än utländska. Överförbarhet handlar om studiens resultat 

kan överföras till andra grupper eller inte (Lundman, Hällgren-Graneheim, 2017). 
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Två av böckerna är skrivna 2006, vilket gör att de därmed är äldre böcker och därför 

kan ses som en svaghet. Biografiförfattarnas upplevelser av att leva med anorexia är 

dock lika relevant idag och böckerna speglar biografiförfattarnas upplevelser på ett 

verklighetstroget sätt. Vad som kan skilja är behandlingsformer och även 

vårdpersonalens bemötande, vilket i sin tur kan påverka individens upplevelser. En 

svaghet att ha med äldre böcker i resultatet kan vara att resultatet kan påverkas genom 

att samhällets syn på kroppsideal har förändrats genom åren vilket även kan påverka 

kvinnornas upplevelser. 

 

I några av självbiografierna har kvinnornas föräldrar fått skriva sitt perspektiv. Det finns 

dock en tydlig struktur i böckerna, så det är enkelt att urskilja när biografiförfattarna 

skriver och när deras familj skriver. I studiens resultat har endast valts att ha med 

kvinnors upplevelser och inte deras föräldrars eftersom det inte är relevant för studiens 

syfte att ha med familjens perspektiv. I en av böckerna finns en huvudförfattare samt en 

medförfattare. Det framkommer inte exakt hur medförfattaren har varit delaktig i boken 

vilket kan ses som en svaghet. Det som framkommer av huvudförfattaren är att 

medförfattaren har varit ett personligt stöd för huvudförfattaren och hjälpt till att skriva 

om hennes upplevelser. Det är dock huvudförfattarens upplevelse och berättelse som 

beskrivs vilket är det relevanta för studiens syfte och inklusion- och exklusionskriterier.  

 

Analys 

Författarna för studien har valt att använda en manifest innehållsanalys. Vad som skiljer 

latent innehållsanalys från manifest innehållsanalys är att den latenta innehållsanalysen 

handlar om det underliggande budskapet i texten istället för det manifesta som är det 

textnära, det synliga som texten berättar (Lundman och Hällgren-Granheim, 2017). 

Därför har studiens författare valt en manifest innehållsanalys för att hålla sig nära det 

ursprungliga materialet genom hela analysprocessen och för att beskriva upplevelser så 

korrekt som möjligt. Detta gör att studiens resultat blir mer trovärdigt. Det finns alltid 

en risk med att gå igenom ett material där andra individer beskriver sin upplevelse 

eftersom att våra tolkningar ibland är omedvetna och förförståelsen finns där, vilket kan 

ses som en svaghet. Att sätta förförståelsen helt åt sidan är en omöjlighet då 

förförståelsen alltid finns kvar och när ett material tolkas görs det med förförståelse som 

grund (Birkler, 2007). För att minska risken för att förförståelsen blandas med 

materialet kan dock förförståelsen medvetandegöras. Studiens författare redogör för 

varandra vilken förförståelse som finns innan studien startar, sedan läser författarna 

självbiografierna ett flertal gånger och håller sig nära den ursprungliga texten så att 

risken ytterligare minimeras (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Det kan ses som 

en svaghet att förhålla sig alltför nära texten eftersom det kan öka risken att helheten går 

förlorad men med en viss grad av abstraktion och tolkning gör att resultatet blir 

förståeligt och meningsfullt. 

 

I resultatet används citat från texten för att beskriva kvinnors upplevelser så korrekt som 

möjligt och för att stärka studiens trovärdighet (Danielsson, 2017). Tillförlitligheten 

ökar om analysarbetet beskrivs noggrant. Därför har studiens författare valt att visa ett 

exempel på sitt analysarbete i metoden (Tabell 1). Författarna har arbetat på processen 

enskilt, men har även gemensamt tagit fram koder, underkategorier och kategorier. 

Genom att göra delar av analysen tillsammans, ökar tillförlitligheten (Lundman & 

Hällgren-Graneheim 2017). 

 

De riktlinjer enligt Helsingforsdeklarationen (2018) tillämpas under hela studiens gång 
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genom att studiens författare håller sig nära det ursprungliga materialet och försöker 

sätta förförståelsen åt sidan så mycket som möjligt för att inte de egna erfarenheterna 

ska blandas med materialet och för att inte förvränga biografiförfattarnas ord.  

 

Resultatdiskussion 

I föreliggandes studies resultat framkommer det att kvinnorna upplever både lidande 

och välbefinnande i sin sjukdom. Lidandet präglas av att kvinnorna upplever att de inte 

räcker till, har höga mål och krav på sig själva och har ett starkt kontrollbehov kring mat 

och träning. Kvinnorna upplever även ensamhet och krav från samhället. Vidare 

framkommer att kvinnorna upplever en kamp mellan två röster samt motstridiga 

upplevelser kring tillfrisknande och en kluvenhet över hur de upplever sina kroppar. 

Kvinnorna upplever även betydelsen av de närståendes och vårdpersonalens stöd och 

det välbefinnande de ger dem. De närstående kan även lindra kvinnornas lidande för 

stunden och ge dem energi och styrka till att fortsätta kämpa mot anorexia nervosa.  

 

I föreliggande studies resultat framkommer det tydligt att kvinnorna upplever att de har 

höga mål och krav och att de aldrig är nöjda med sig själva vilket blir ett lidande för 

kvinnorna. Kvinnorna har en föreställning om att de kommer att må bättre om de är 

smala och perfekta. Detta styrks av Williams och Reid (2017) som beskriver att 

personer som har anorexia nervosa upplever att de är i behov av perfektion och att deras 

liv kretsar kring att bli så duktig och smal som möjligt samt att de höga kraven 

utvecklas till ett restriktivt beteende. Williams och Reid (2017) beskriver även att 

personer med anorexia upplever att deras ständiga sökande efter perfektion till viss del 

beror på att deras föräldrar har höga krav på dem när de är barn. Detta skiljer sig från 

föreliggande studies resultat, där kvinnorna inte upplever en sådan press från 

föräldrarnas sida. Däremot finns en likhet i Williams och Reid (2017) studie där 

samtliga personer upplever krav från omgivningen i form av att ständigt få information 

om hur kroppen ska se ut och vilken roll individen ska ha i samhället. Detta bekräftas 

även i föreliggande studies resultat där kvinnorna upplever krav från omgivningen 

genom att media lyfter fram en bild av hur den perfekta kvinnan ska se ut.  

 

I föreliggande studies resultat framkommer det att kvinnorna upplever ett kontrollbehov 

över vad de äter, hur de tränar och även hur människor i deras omgivning äter och 

tränar. Espeset et al. (2012) beskriver liknande att personer med anorexia nervosa 

upplever positiva känslor när de är restriktiva med maten. De positiva känslorna är i 

form av lycka, behärskning och kontroll. Även Gorse, Nordon, Roillon, Pham-Scottez 

och Revah-Lavy (2013) förklarar att det kontrollbehov som personer med anorexia 

nervosa har till en början får dem att känna sig duktiga och progressiva men kommer 

senare till insikt att deras kontrollbehov börjar urarta och att kontrollen är inbillad.  

 

I föreliggande studies resultat framkommer även att kvinnorna till slut börjar känna en 

stor frustration i sitt kontrollbehov som ökar deras lidande. Kvinnorna upplever att de 

har fastnat i en ond cirkel eftersom de är fast i sitt kontrollbehov för att de inte vill möta 

den ångest som uppkommer när de slutar vara kontrollerande. Gorse et al. (2013) 

förklarar att personer med anorexia nervosa upplever att de till slut hamnar i en ond 

cirkel med sitt kontrollbehov. De beskriver att de tappar kontrollen över kontrollen, och 

att kontrollen istället tar över. Kontrollen är inte längre något som de styr, utan de 

känner sig besatta, precis som om det är någon annan som styr över deras handlingar 

och inte de själva. Gorse et al. (2013) menar även att personer med anorexia nervosa 

upplever att det är mat och träning de tänker på om dagarna, som en värld bestående av 
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besatthet av mat så påtaglig att den inte lämnar något utrymme för något annat, samma 

tankesätt som kvinnorna i föreliggande studies resultat. Detta tyder på att 

kontrollbehovet bidrar till ett stort lidande och är ett starkt särdrag hos kvinnor som är 

har anorexia nervosa.  

 

Gorse et al. (2013) beskriver att personer med anorexia nervosa avskärmar sig från 

familj och vänner och isolerar sig från omgivningen trots att känslor av ensamhet finns. 

Detta återfinns i föreliggande studies resultat där kvinnorna upplever att de känner sig 

ensamma samt att de drar sig undan från omgivningen. En anledning till detta är att det 

är svårt att vistas i sociala sammanhang eftersom att det ger utrymme för ångest och 

panikkänslor. Arman (2015) beskriver att livslidande kan uppstå när individen har en 

avsaknad av mening i sitt liv och kan uppkomma när förändringar i det sociala livet 

uppstår eller när livet tar en ny vändning. Detta kan kopplas till föreliggande studies 

resultat där kvinnorna upplever att deras sociala liv blir lidande när de drar sig undan 

från sin omgivning samt att deras liv påverkas av sjukdomen.  

 

Föreliggande studies resultat visar att kvinnorna upplever lidande i form av en inre strid 

och att brottas med två röster och sidor, en sida som är frisk och en sida som är sjuk. 

Detta förklarar även Williams och Reid (2017) som beskriver att personer med anorexia 

nervosa upplever en splittring mellan sig själva och sin sjukdom och att det kan 

upplevas som en strid mellan två röster. Ytterligare likheter som återfinns i deras studie 

är att den anorektiska rösten är dominant, kontrollerande och ständigt kritisk. Detta 

stämmer överens med föreliggande studies resultat där kvinnorna upplever att den 

anorektiska sidan ständigt påminner dem om vad som är rätt och vad som är fel och som 

oftast vinner de inre kamperna i huvudet. Ytterligare likheter identifieras i Williams and 

Reids (2017) studie som menar att personer med anorexia nervosa strider mot en slags 

demon eller en separat sida av sig själv eller en slags separat identitet som tar över 

personens liv. Detta kan jämföras med föreliggande studies resultat där Nordlund 

(2007) beskriver sig i en inre kamp med en röst eller en person som hon associerar till 

en djävul som talar om hur och vad hon ska äta. 

 

Föreliggande studies resultat visar på att kvinnorna känner motstridiga känslor kring att 

tillfriskna från anorexin vilket bidrar till lidande. Kvinnorna vill bli fria från den ångest 

och självförakt som sjukdomen orsakar men vill samtidigt inte gå upp i vikt. Hannon et 

al. (2017) menar att personer med anorexia beskriver anorexin som sin vän, som en 

positiv närvaro i ett olyckligt liv. Anorexin får personerna att må bra för stunden genom 

att sjukdomen ger en tillfällig känsla av kontroll och upplevs därmed som en hjälp att gå 

ner i vikt och låta bli att äta. I föreliggande studies resultat framkommer det inte att 

kvinnorna upplever anorexin som en vän utan mer som en inre röst som talar om för 

kvinnorna hur värdelösa de är om de inte äter eller tränar som de ska. Känslorna tycks 

därmed vara blandade gentemot anorexin. Gemensamt har föreliggande studies resultat 

och personerna i Hannon et al. (2017) studie svårigheter att vilja släppa kontrollen över 

mat och viktuppgång. Sjukdomsinsikt kan också vara av betydelse. De kvinnor som 

erkänner sin sjukdom kan fortfarande känna svårigheter med viljan och kampen att bli 

frisk men tycks även vara mer motiverade än de kvinnor som fortfarande upplever 

anorexin som en vän och något positivt att hålla fast vid.  

 

De närstående har en betydande roll för kvinnorna i föreliggande studie under deras 

sjukdomsperiod, vilket framkommer i resultatet. De anhöriga ger på olika sätt styrka 

eller stöd i deras sjukdom som ger välbefinnande och är en trygghet och någon som 

finns där oavsett vad. Detta styrks av Jenkins och Ogden (2012) som beskriver att stöd 
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från familj och vänner kan vara en viktig del av återhämtningen och inge hopp under en 

sjukdomsperiod. Benzein, Hagberg, Saveman (2017) menar att de anhöriga kan bidra 

med positiv energi, lindra lidande och öka välbefinnandet genom att finnas där som ett 

stöd och komma med positiv energi så att individens får kraft under sin sjukdomsperiod. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det är möjligt för individen att känna 

välbefinnande trots sjukdom och att de närstående kan ha en betydande roll och vara en 

stark bidragande faktor till att individen ska bli frisk. Detta kan kopplas till resultatet där 

kvinnorna beskriver att de närstående var en motivation till att försöka bli frisk och att 

de upplever att de närstående ger dem välbefinnande under sin sjukdomsperiod.  

 

Smith et al. (2014) beskriver att personer med anorexia nervosa kan känna 

välbefinnande genom behandlingar med massage och akupunktur. Genom regelbundna 

behandlingar upplever personer med anorexia nervosa att deras ångest och oro minskar 

samt att deras humör förbättras. Massage och akupunktur är ingenting som framkommer 

att kvinnorna i föreliggande studies resultat fick testa på. Däremot framkommer det att 

vårdpersonalens stöd kan öka kvinnors välbefinnande och ge ett lugn. Att använda 

massage och akupunktur som en del av behandlingen kan vara en behandlingsform för 

personer med anorexia nervosa som ökar välbefinnande och är därför något som 

sjuksköterskan kan ha i åtanke i sin omvårdnad som kan bidra till en bättre vård för 

denna patientgrupp. Att vårdpersonalen kan ge stöd och välbefinnande styrker Hanon et 

al. (2017) i sin studie som beskriver att tillit, förtroende och samarbete tillsammans med 

en vårdare har betydelse för tillfrisknandet. Kvinnorna i föreliggande studies resultat 

beskriver även att det stundtals fanns sämre möten och missförstånd med vårdpersonal. 

Hanon et al. (2013) beskriver att möten som inte är vårdande kan bidra till ett sämre 

förtroende för vården och ett långsammare tillfrisknande. Detta betyder att möten som 

inte är vårdande kan bidra till sämre tillfrisknande och därför är vårdrelationen mellan 

sjuksköterskan och patienten oerhört viktig för att tillfriskna från sjukdomen. 

 

Trots att känslorna kan vara blandade gentemot anorexa nervosa finns många likheter 

som kan hjälpa sjuksköterskan att få en bättre förståelse för patientgruppen. Studiens 

kan därmed vara en hjälp för sjuksköterskor att få en förståelse för hur det är att leva 

med sjukdomen så att flera behandlingar och metoder kan tas fram för att förbättra 

vården för dessa patienter. 

 

 

Förslag om fortsatt forskning 

Kvinnorna som lever med anorexia nervosa upplever att relationen med närstående är 

mycket betydelsefull. Ett förslag till vidare forskning skulle då kunna vara att studera 

anhörigas upplevelse av att leva med någon som lider av anorexia nervosa eller 

anhörigas betydelse för den som lever med anorexia nervosa. Då sjukdomen är så 

komplex och eftersom anorexi förekommer i en stor utsträckning bland kvinnor skulle 

även sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter och anhöriga med anorexia 

nervosa vara ett annat förslag till fortsatt forskning. 

 

Slutsats 

Det som visar sig tydligast genom hela studien är att anorexia nervosa präglas av 

lidande men också av ”glimtar” av välbefinnande. Lidandet speglar sig i känslan av 

otillräcklighet, ständigt söka efter perfektion samt ett starkt kontrollbehov och 

upplevelsen av att omgivningen har höga krav. Ytterligare påverkas livet av sjukdomen 

och bidrar till ensamhetskänslor och isolering. Motstridiga upplevelser kring 

tillfrisknande och en inre kamp mellan två sidor av sig själv speglar individens 
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upplevelser. Närstående och vårdpersonal visar sig ha en betydande roll i tillfrisknandet 

samt vara ett stöd i sjukdomen som kan bidra till stunder av välbefinnande trots 

sjukdom. Även vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient visar sig vara en viktig 

del för tillfrisknande. Trots att upplevelserna kring anorexin kan vara blandade finns 

många likheter hos kvinnor som har anorexia nervosa. Studiens resultat kan därmed 

bidra till nya behandlingsformer, ny kunskap och vara en hjälp för sjuksköterskor att 

bemöta dessa patienter i vården genom att sjuksköterskor får en djupare förståelse för 

hur kvinnors upplevelser är att leva med anorexia nervosa. 
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