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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning där man äter eller kontrollerar vikten på ett sätt 
som leder till att man får problem med sin fysiska och psykiska hälsa. Sjukdomen drabbar 
främst unga kvinnor i tonåren. Trots att forskning kring ämnet har ökat råder det begränsad 
kunskap om patienters upplevelser av sjukdomen. Det är därför viktigt att kunskap sprids och 
utvecklas, samt att sjuksköterskor har kunskap om hur man bäst erbjuder en god omvårdnad 
till patienterna.  Syfte: Syftet med studien var att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva 
med ätstörningen anorexia nervosa. Metod: En kvalitativ studie med en induktiv ansats har 
gjorts med hjälp av nio självbiografiska bloggar. Data analyserades utifrån Lundmans och 
Hällgren- Graneheims (2012) metod för kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: 
Resultatet presenteras i två huvudkategorier och sex underkategorier.  Huvudkategorierna är 
Emotionellt lidande styrt av sjukdomen och tvångsmässiga behov styrt av sjukdomen. 
Slutsats: Informanterna upplevde att sjukdomen begränsade deras liv och påverkade deras 
livsvärld, välbefinnande och lidande. Genom ökad kunskap och stöd kan vården förbättras 
samt tillsätta snabba insatser för att bryta det annars troligen långvariga förloppet av 
sjukdomen.  
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INLEDNING 
	  
“När jag tittar mig i spegeln så ser jag fett. Det är vad som händer när monstret lägger ett 
filter över ens ögon. Man ser sig som tjock även fast kroppen bara består av skinn och ben.” 
 
De orden kommer från en tidigare anorektisk patient som kämpat länge med sin ätstörning. 
Ätstörningar och framförallt anorexia nervosa är ett stort växande problem i vårt samhälle då 
hetsen kring träning och kost ständigt är närvarande via bland annat sociala medier. Det finns 
en hög risk för självmord, allvarliga medicinska komplikationer och ett långvarigt förlopp av 
sjukdomen. Att studera unga kvinnors upplevelse av att leva med anorexia nervosa valdes då 
ämnet intresserar författarna. Författarna ville utveckla sina kunskaper om sjukdomen, få en 
ökad förståelse om varför man drabbas av anorexia nervosa, hur sjukdomen upplevs av 
kvinnorna, samt hur mycket det forskas kring ämnet. Med denna studie hoppas författarna att 
kunna bidra med ökad kunskap om hur anorexia nervosa upplevs av individerna.  
 
 
BAKGRUND 
 
Vad är anorexia nervosa och hur upplevs sjukdomen? 
Anorexia nervosa är en allvarlig psykisk sjukdom som räknas in under begreppet ätstörningar 
(Braun & Andersson, 2018). Det är en komplex sjukdom som påverkar livskvalitén och har 
en signifikant ökad risk för dödsfall om man inte får hjälp i tid (Hannon, Eunson & Munro, 
2017). Sjukdomen kännetecknas av restriktiva beteenden, såsom strävan efter lågt kaloriintag, 
vilket leder till svår viktminskning på grund av att man har en förvrängd kroppsbild och 
obsessiv rädsla för att gå upp i vikt och bli fet. Kroppsformen och vikten ses vara avgörande 
för hur personen värderar sig själv. Anorexia nervosa kännetecknas framförallt av hur 
individen tänker och känner i förhållande till mat, ätande och sin egen kropp (Birgegård, 
2018). Individerna utvecklar vanligen stora krav på sig själva samt ett kontrollbehov (Tan & 
Hawkins, 2017). Många individer som har sjukdomen beskriver att deras anorektiska tankar 
och beteenden blir ett sätt att vara oberoende och i kontroll, där kontrollbehovet styr hela 
deras liv (ibid).  
 
Anorexia nervosa har den högsta dödligheten utav alla psykiatriska sjukdomar. Det beror på 
de fysiska följderna av att svälta sig. Sjukdomen har även visat sig ha en högre suicidrisk 
jämfört mot andra psykiatriska sjukdomar (Danielsson, 2017). Enligt Socialstyrelsen (2017) 
är överdödligheten sex till nio gånger högre jämfört med normalbefolkningen i samma 
åldersgrupp. Tillståndet kan också övergå till andra former av ätstörningar (ibid). I en artikel 
skriven av Welch & Ghaderi (2015) presenteras en teori om varför suicidrisken är så hög och 
att detta kan bero på att orsakerna till varför man utvecklar anorexia nervosa inte är tillräckligt 
kända. Det kan också vara en anledning till varför det är svårt att utveckla en funktionell 
behandling och prevention mot sjukdomen. Att leva med en ätstörning innebär ett ångestfyllt 
liv. Sjukdomen är individuell och upplevs på olika sätt av de drabbade individerna.  
 
Tre vanliga upplevelser är skuld, skam och ångest vilket i sin tur är känslor som påverkar 
individen till att vilja dölja sina problem och beteende från sina vänner och familj.  
Detta leder till en svår utmaning till att få stöd och hjälp. Att bli frisk från anorexia nervosa är 
en påfrestande process som präglas av lidande. Många upplever att det är svårt att acceptera 
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för sig själv att man är sjuk då sjukdomen många gånger blir ens identitet (Williams & Reid, 
2015).  
 
Vilka drabbas av anorexia nervosa? 
Sjukdomen drabbar framförallt kvinnor i åldrarna 13 till 19 år och debuterar vanligen i 
tonåren. Hos de som drabbas är ca 10 procent män och 90 procent kvinnor. (Socialstyrelsen, 
2017). Statistik tar dock endast med dem som fått en diagnos för sin anorexi och tyvärr är det 
många som inte söker vård för sin sjukdom. På grund av detta finns det ett mörkertal i 
samhället (Nestor, 2015). Enligt Medway et al., (2019) sker det stora förändringar under 
tonårsperioden både fysisk, psykiskt och psykosocialt som kan ha en påverkan till varför 
sjukdomen utvecklas tidigt i ungdomsåren. En teori som presenteras är att utvecklingen kan 
ha en koppling till att man får en ökad självständighet, att man utvecklar en sexuell identitet 
och skapar nya sociala relationer utöver familjen. 
 
Orsaker till anorexia nervosa 
Enligt Gharderi & Parling (2007) är orsaken till ätstörningar multifaktoriella vilket betyder att 
det finns flera faktorer som ligger till grunden för utvecklingen av sjukdomen. 
Sjukdomsutvecklingen är individuell och kan skilja sig åt mellan olika personer. För en 
individ kan det exempelvis handla om en kombination av perfektionistiskt personlighetsdrag, 
låg självkänsla, missnöje med sin kropp och vikt. För någon annan kan det handla om en 
bantning som gått överstyr (ibid). Braun & Andersson (2012) skriver att tidigare forskning 
visar att biologiska, psykologiska, genetiska, familjära och kulturella faktorer troligen har 
påverkat sjukdomsutvecklingen. Bakomliggande problem (depression, personlighetsstörning), 
familjeproblematik, kulturella trycket och tvångsmässigt, samt perfektionistiskt 
personlighetsdrag med låg självkänsla är också några teorier som har föreslagits (ibid). Även 
utlösande miljöfaktorer är en orsak till insjuknandet. Inom de biologiska faktorerna så har 
genetik en belastande roll. Det kan exempelvis vara att en familjemedlem tidigare har haft en 
ätstörning (Wentz, 2014).   
 
Idealen som framhävs av sociala medier är ytterligare en faktor som forskare tror påverkar 
utveckling av ätstörningen. Idealen kan bidra till kroppsmissnöje och utvecklingen av 
restriktiva beteenden i syfte att bli så smal som möjligt (Cohen, Newton-John & Slater, 2017). 
I Tan och Hawkins (2017) studie tar de även där upp effekterna av det sociokulturella trycket 
som finns i vårt samhälle. Det finns många budskap som sänds från sociala medier och ett 
ökat tryck på att vara smal. Det kan leda till utvecklingen av kroppsosäkerhet, 
perfektionistiska tankar och en drivkraft till att se ut som idealet (ibid). Bantning har visat sig 
vara en av de största riskfaktorerna för att utveckla en ätstörning (Ghaderi, 2017; Danielsson, 
2017). Enligt Wentz (2014) är bantning ett vanligt fenomen. Mer än hälften av alla kvinnor 
har någon gång bantat under sitt liv. Wentz (2014) nämner även att skönhetsideal påverkar 
kvinnors självbild och kroppsuppfattning negativt.  
 

Symtom och beteende 
 
Symtom 
Anorexia nervosa yttrar sig på olika sätt och upplevelsen är individuell. Det finns dock många 
likheter på symtom och beteende som är vanliga hos anorektiska patienter (Gharderi & 
Parling, 2007). Enligt Halldin (2012) är ett vanligt beteende att ha en förvrängd 
kroppsuppfattning där individen tycker att denne är fet trots att man egentligen är underviktig 
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(ibid). Sjukdomen leder till självsvält och efterhand leder undernäring till trötthet, minskad 
arbetsaktivitet och även i vissa fall sömnrubbningar (Braun &Anderson, 2012). Det är också 
vanligt att individerna lider av psykisk ohälsa där depression, ångest, nedstämdhet, 
tvångstankar, självskadebeteende och även självmordstankar förekommer (Gharderi & 
Parling, 2007) 
 
Beteende 
Williams & Reid (2011) skriver i sin studie att personlig identitet och kontrollbehov är två 
viktiga faktorer till utvecklingen av anorexia nervosa. Individernas anorektiska tankar och 
beteenden blir ett sätt att utöva kontroll över exempelvis sin kropp, mat, träning och vikt. 
Kontrollen i sin tur kan hjälpa dem att bygga sin självkänsla. Att kontrollera sin mat och vikt 
ger individerna ofta en känsla av att ha mer kontroll över sina liv. Kontrollbehovet beskrivs 
för många som en känsla av tillfredsställelse och som motiverar dem till att behålla sina 
restriktiva beteenden. Dessa positiva känslor leder dock ofta till en negativ nedåtgående spiral 
där viktminskning och begränsning av matintag ökar deras prestationskrav och för dem 
djupare in i sin ätstörningssjukdom (ibid).  
 
Sjukdomen kan orsaka att den drabbade känner sig ensam och annorlunda jämfört mot andra. 
Många väljer att isolera sig från sina sociala förhållanden eftersom man vill försöka hantera 
sin inre kamp (Hannon et al., 2017). Isoleringen sker även på grund av ångesten och rädslan 
för viktuppgång. Ångestkänslor, framförallt inför måltid är vanligt förekommande hos 
personer med anorexia nervosa. Många upplever dessutom att deras självkontroll sätts på 
prov. När man avstår från att äta mat kan det öka individernas självkänsla. För att inte väcka 
misstankar eller hamna i sociala situationer där de inte kan kontrollera sina matintag är det 
vanligt att individen undviker att äta gemensamma måltider med familj och vänner. Detta är 
ett beteende som kännetecknas hos många individer som lider av anorexia nervosa (Matzon, 
2012).  
 
Utredning 
För att få diagnosen anorexia nervosa ska DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) kriterierna uppfyllas (Engström, 2018). De kriterier som ska var uppfyllda 
är: Otillräckligt energiintag i förhållande till individens behov, individen har en intensiv 
rädsla för att bli tjock eller gå upp i vikt, störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller 
form, självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller att individen 
förnekar allvaret i den låga kroppsvikten (Wallin, af  Sandeberg, Nilsson & Linne, 2015). 
Enligt Engström (2018) är det utöver DSM-5 kriterierna också viktigt att göra en allsidig 
utredning där medicinska, psykologiska och sociala förhållanden kartläggs. En medicinsk 
utredning görs för att utesluta andra sjukdomstillstånd och få en koll över patientens metabola 
situation. En allsidig utredning är viktigt för att få en bild av patienten och sjukdomshistorien 
så man därefter kan anpassa behandlingen efter individen (ibid) 
 
Behandling  
Behandling för sjukdomen är en komplicerad och långvarig process som ska vara 
individanpassad efter patientens behov. Det krävs i många fall ett interdisciplinärt team med 
läkare, sjuksköterskor, psykoterapeuter, dietister och arbetsterapeuter (Braun & Anderson, 
2012 s. 408). Individens återhämtning är en pågående process som kräver inre motivation, 
emotionell reglering och stöd. För att kunna återhämta sig har de mentala, fysiska och sociala 
faktorerna en stor inverkan. Även om en patient får omfattande medicinsk observation, 
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farmakologiskt ingripande och psykologisk behandlingen blir det svårt med tillfrisknande 
utan en inre motivation till att förändras (Smethurst & Kuss 2018).  
 
 
Vikt och matvanor  
Ett väsentligt mål är att stärka den psykiska hälsan, upprätthålla ett hälsosamt BMI och 
anpassat näringsintag. Nutritionsbehandling är den terapeutiska grunden för sjukdomen. 
Behandlingen går ut på att dagligen äta sex måltider med normal föda.  
Målet är att individens kroppsvikt ska öka 0,5 kilo per vecka (Ejderhamn m.fl., 2005; 
Allgulander, 2017 s. 246). I hälsoteamet krävs det noggrann övervakning för potentiella 
komplikationer. Det kan exempelvis vara störningar i mag-tarmkanalen, hjärtfunktionen eller 
vätske- och elektrolytbalansen (Braun & Anderson, 2012). Ett för snabbt födointag kan 
nämligen leda till akuta elektrolytrubbningar (Allgulander, 2014). 
 
Kognitiv beteendeterapi  
Psykoterapeutisk behandling kan inte inledas förrän den akuta svältsituationen börjat avta och 
är under kontroll. En övervägande metod är KBT som står för kognitiv beteendeterapi 
(Engström, 2018). I denna behandlingsmetod tränar patienten på att använda sig av nya 
tankemönster och beteende (Socialstyrelsen, 2013). Syftet är att ersätta känslor och beteenden 
som antas ha varit en grund till ätproblematiken. Huvudfokus ligger på att patienten ska 
normalisera sina matvanor och bli fri från ständigt påträngande tankar om kroppsform samt 
vikt (Capio Psykiatri, 2018).  
 
Det finns ingen konkret farmakologisk behandling för anorexia nervosa. Många drabbas av 
depression i samband med sjukdomen och kan få antidepressiv läkemedel för det. Fördelen 
hos den typ läkemedel är att patientens ork och kraft kan öka till att ta sig ur sjukdomen. 
Ångestdämpande läkemedel förekommer även hos många patienter (Nestor, 2015).  
 
Allmänsjuksköterskans roll och ansvar 
Sjuksköterskan har en väsentlig roll i omvårdnaden av personer som lider av anorexia 
nervosa. En god vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten är viktigt eftersom det 
underlättar avgörandet av lämpliga omvårdnadsåtgärder (Bakker et al., 2011). Sjuksköterskan 
ska visa support och engagemang för att kunna uppnå en god vårdrelation (van Ommen et al., 
2009). Det är även viktigt att patienten känner tillit. Vid ökad tillit kan patienten enklare 
acceptera omvårdnadens syfte och låta känslorna framträda mer. Genom att vara mottaglig 
och uppmärksam i samtalet kan det bidra till att patienten känner trygghet och förtroende 
(Micevski & McCann, 2005). För att ge en lämplig omvårdnad krävs det att man har en god 
kompetens. Om sjuksköterskan saknar förståelse för sjukdomens påverkan på individen kan 
det resultera i att patienten blir negativ och frustrerad. Det kan vara en utmaning att motivera 
patienter som lider av anorexia till behandling. En bra relation mellan vårdare och patient kan 
dock resultera till en bättre omvårdnad (Beukers et al., 2015).  
 
Målet med omvårdande är att patienten ska återgå till ett normalt fungerande liv. I 
behandlingsprocessen är det vanligt att patienten känner oro över att återvända till det sociala 
livet i sin “nya kropp”. Många känner rädsla över omgivningens reaktioner. Det sociala livet 
riskerar att påverkas negativt eftersom patienterna fruktar att bli avvisade av nära och kära. 
Som sjuksköterska är det viktigt att uppmuntra patienten till att få tillbaka ett socialt liv 
(Bakker et al., 2013).  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
För att svara på studiens syfte samt få en djupare förståelse för patientperspektivet har de 
vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, lidande och välbefinnande valts ut. Studien utgår från 
ett vårdvetenskapligt synsätt där patientens livsvärld står i centrum. Enligt Dahlberg och 
Segesten (2010) ska det vårdvetenskapliga perspektivet innefatta en förståelse för patienten. 
Studien belyser olika patientupplevelser där de valda vårdvetenskapliga begreppen kan bidra 
till en ökad förståelse om hur det är för patienterna att leva med anorexia nervosa.  
 
Livsvärld 
För att nå vårdandets mål måste vårdandet beröra patientens värld. Det innebär att man vill 
förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande upplevs och påverkar patienten i sitt 
livssammanhang, där syftet är att stärka och stödja patientens hälsoprocesser (Dahlberg & 
Segesten 2010 s. 126). Anorexia nervosa påverkar individens liv och dennes livsvärld. Det är 
enligt Dahlberg & Segesten (2010) viktigt att vårdandet bygger på patientens livsvärld. 
Sjuksköterskan måste ha en förståelse om varje individs upplevelse av hälsa och ohälsa, samt 
ha en förståelse för hur sjukdomen påverkar individen i sitt livssammanhang (ibid).  
 
Lidande  
Lidande kan enligt Arman (2012) förstås som den subjektiva mänskliga helhetsupplevelsen av 
att möta något ont och dess orsaker kan vara synliga eller dolda. Kroppslig smärta, sjukdom 
och obehag kan vara orsak till lidande i vården, men även fysisk, emotionell och existentiell 
upplevelse med ångest, smärta eller oro kan vara orsak till lidande i vården (ibid). Enligt 
Eriksson (2015) delas lidandet in utifrån tre olika dimensioner, vårdlidande, livslidande och 
sjukdomslidande. Vårdlidande är det lidande som patienten kan uppleva när inte vården kan 
erbjuda ett gott vårdande som stärker hälsoprocesserna. Det kan också höra ihop med att man 
inte blir delaktig eller respekterad i vårdandet. Livslidande däremot är förknippat med livet 
och människans livssituation och sjukdomslidande uppstår när en människa drabbas av en 
sjukdom eller ohälsa. Många gånger kan denna typ av lidande föra med sig känslor så som 
saknad, ensamhet, hopplöshet, skuld och skam (ibid). Enligt Arman (2012) är det av stor 
betydelse att förstå och lindra patientens lidande. För patienter som lider av anorexia nervosa 
präglas sjukdomen oftast av ett stort lidande. Därför bör sjuksköterskan ha förståelse om hur 
patienten upplever sitt lidande.  
 
Välbefinnande 
Hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär välbefinnande, det vill säga att ha möjlighet 
till att “må bra”, leva det liv man vill och att kunna genomföra de livsprojekt som individen 
behöver för att få känslan av att leva ett bra och meningsfullt liv (Dahlberg & Segesten, 
2010). Vid sjukdom är det vanligt att individens känsla av välbefinnande minskar (ibid). För 
att kunna uppnå välbefinnande är det viktigt att försöka hantera sitt lidande, samt att ha en bra 
grund i vårdandet för att kunna stödja hälsoprocessen och individens välbefinnande. Lidande 
och välbefinnande är begrepp som finns i alla människors liv, och genom att öka 
välbefinnandet kan lidandet minska (Eriksson, 2015). Det är sjuksköterskans uppgift att stärka 
patienter som är sjuka i anorexi nervosas hälsoprocesser och öka deras välbefinnande.   
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PROBLEMFORMULERING 
Anorexia nervosa är en allvarlig psykisk sjukdom som ökat i Sverige och där unga kvinnor är 
de som drabbas mest. Det är komplicerad sjukdom som kan vara svår att avhjälpa för såväl de 
drabbade, deras familjer och för vårdpersonal. Vad som orsakar sjukdomen finns det flera 
teorier kring. En teori är att dagens skönhetsideal bidrar till att många pressar sig hårt både 
fysiskt och psykiskt för att man vill se ut som idealet. Idealen kan bidra till kroppsmissnöje 
och utvecklingen av restriktiva beteenden i syfte att bli så smal som möjligt. Genom att öka 
kunskapen om sjukdomen kan det stödja sjuksköterskor till att identifiera riskpatienter samt 
vidta tidiga åtgärder och uppfylla patientens omvårdnadsbehov. Det är av betydande vikt att 
sjuksköterskan vet hur patienten kan stöttas för att minska deras lidande samt att öka deras 
välbefinnande.  

SYFTE 

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

METOD 

Design 
Författarna valde en kvalitativ forskningsansats där resultatet tolkas och beskrivs utifrån det 
fenomen som forskaren studerar. Studien har en induktiv ansats där slutsatser kommer ifrån 
empiriska erfarenheter (Danielson, 2012; Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). Dahlborg- 
Lyckhage (2017) skriver att kvalitativ forskning grundar sig på ett fokus som ligger på 
fenomens egenskaper. Exempel på detta är vilka upplevelser individerna har av ohälsa och 
lidande. Denna kunskap ska ses i sitt sammanhang och är kontextbunden. Den kvalitativa 
designen går ut på att man fångar de subjektiva erfarenheterna och upplevelserna, och 
grunden till resultatet kan utgå ifrån en metod där man fångar det studerande fenomenet 
genom exempelvis berättelser (ibid). En manifest innehållsanalys baserad på självbiografiska 
bloggar kommer att utföras då författarna anser att det är en bra metod att närma sig 
kvinnornas känslor och upplevelser kring sin sjukdom, sitt lidande och sin livsvärld.  
 
Datainsamling 
För att hitta relevanta bloggar för syftet användes sökmotorn Google. De sökord som 
användes var; “Att leva med anorexia nervosa + blogg”, “Anorexia + blogg” se bilaga (bilaga 
1). Sökorden gav många träffar till en början och därför valde författarna att göra en 
avancerad sökinställning i Google där de valde vilket språk, land, sökord, samt mellan vilken 
period som bloggarna skulle ha startats. I den avancerade inställningen klickades även 
safesearch in, som är en funktion där irrelevant eller stötande resultat filtreras bort och där 
man på så vis kan få fram fler relevanta sökningar. Genom den avancerade sökningen 
ändrades antal träffar men ansågs fortfarande vara för många, därför valde författarna att läsa 
de bloggar som kom upp på de 5 första sidorna av sökningarna. Därefter plockades en mängd 
olika bloggar ut som ansågs vara relevanta utifrån rubrik och innehåll. Segesten (2006) 
skriver att det är viktigt att vara källkritisk på internet eftersom webben inte granskas på 
samma sätt som exempelvis traditionella medier. Författarna utgick vid den källkritiska 
granskningen från de källkritiska kriterierna som förklaras på Skolverkets hemsida (2019). 
Efter dessa steg valde författarna ut nio stycken självbiografiska bloggar som ansågs kunna 
svara syftet bäst. De flesta av dessa bloggar hade olika kategorier, där anorexia var en 
kategori som kunde klickas på för att direkt komma till inläggen. Detta underlättade i 
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analysprocessen då författarna inte behövde läsa hela bloggen för att hitta de inlägg som var 
relevanta för studien. De bloggar som saknade kategorier var mer tidskrävande att läsa då 
vissa hade haft sin blogg under en lång period. Det ansågs därför omöjligt för författarna att 
läsa igenom allt i bloggarna och därför kan vissa relevanta inlägg ha missats.  
 
Urval  
Inklusionskriterier:  
Bloggtexterna skulle vara skrivna på svenska för att minimera missförstånd eller risk för 
feltolkning som skulle kunna påverka resultatet. Bloggarna skulle även vara skrivna av 
kvinnor med en åldersgräns på 13-25 år, där de har eller har haft sjukdomen anorexia nervosa. 
De utvalda bloggarna ska vara livsberättelser om personernas liv där deras 
sjukdomsupplevelser uppmärksammas. Blogginläggen ska vara skrivna mellan åren 2013-
2019 för att få så aktuell data till resultatet som möjligt. Det krävs inte att de i nutid måste 
vara aktiva på sina bloggar utan det viktigaste är att deras upplevelser kommer fram i 
bloggtexterna.  
 
Exklusionskriterier:   
Inlägg som tog upp ämnen som inte är direkt relaterade till arbetets syfte exkluderades. 
Exempelvis inlägg om mat, kläder eller andra nöjen. Bloggarna fick inte ha några andra 
sjukdomar i fokus. Dessutom fick de inte vara äldre än åtta år gamla.  
 
Dataanalys 
Dataanalysen som genomfördes utgick ifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) 
metod för kvalitativ manifest innehållsanalys (se tabell 1). Utifrån denna modell 
identifierades meningsbärande enheter som ansågs vara relevanta för syftet. En 
meningsbärande enhet är en del av texten. De kan utgöras av ord, meningar eller stycken av 
text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Dessa meningsenheter 
kondenserades (kortades ner) för att sedan kodas, där man sätter en etikett på 
meningsenheten. I det sista steget ska koder delas in i underkategorier, för att slutligen delas 
in i en huvudkategori(Lundman & Hällgren Graneheims 2012). Underkategorier namnges 
utifrån vad de handlar om och beskriver vilket innehåll/innebörder som varje kategori/tema 
har, samt belyser de med citat från texten som på ett utförande sätt illustrerar kategorierna 
(Dahlborg-Lyckhade, 2012). Huvudkategorierna sammanbinder det underliggande budskapet 
i ett antal underkategorier. Kategorier kan liknas som “den röda tråden” som återkommer i 
kategori efter kategori (Polit och Beck, 2006; Lundman & Graneheim 2012).  
 
Första steget i analysprocessen handlade om att fördela upp arbetet sinsemellan. Författarna 
valde först att läsa de utvalda bloggarna enskilt men sedan tillsammans för att reflektera över 
textens huvudsakliga innehåll. Detta genomfördes för att få en övergripande helhet över de 
olika blogginläggen. När tillräckligt många upplevelser av kvinnornas inlägg lästs plockades 
många olika meningsbärande enheter ut. Därefter gjordes en manifest innehållsanalys enligt 
texten ovan, se tabell (tabell 2). Citaten och kategorierna som resultatet grundar sig på var de 
upplevelser som förekom frekvent utifrån bloggarna som analyserades. Blogganalysens sista 
steg blev att avidentifiera bloggarna genom att sätta siffror istället för namn, för att minska 
risken för spårning och för att inte inskränka på deras identitet. För att få en inblick om vad 
kvinnornas bloggar handlar om och deras ålder så finns det en bloggsammanfattning, se 
bilaga 2 (bilaga 2 - bloggsammanfattning). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

“Psykiskt är det 
ännu mycket tungt. 
Mindre riktigt 
mörka tankar, men 
ångesten gör sig 
påmind ofta. Då jag 
är stilla, då jag ska 
äta, då jag äter, då 
jag har ätit, då jag 
står i kassan och 
köper mat men även 
socialt. Jag får alltid 
känslan av att alla 
stirrar för att jag är 
stor. "  

En ständig 
närvarande ångest 
som finns där 
dygnet runt.  
 
Rädsla av vad 
omgivningen 
tycker om ens 
utseende,  

Rädsla över 
hur andra 
uppfattar en. 
 
Ångest över 
mat, sociala 
relationer och 
träning.  

Rädsla och 
ångest 

Emotionellt 
lidande styrt 
av sjukdomen.  

“Anorexin gjorde 
mig helt blind. Desto 
mer jag gick ner i 
vikt desto större 
tyckte jag att jag 
var, trots att mina 
kläder inte ens 
passade längre. Det 
enda jag brydde mig 
om var siffrorna på 
vågen. Men 
anorexin blir aldrig 
nöjd, för det är så 
den fungerar. Den 
där rösten i huvudet 
skriker konstant att 
man inte duger och 
att man är 
värdelös.”  

Sjukdomen blir 
aldrig nöjd.  
Rösten i huvudet 
skriker konstant 
att man inte duger 
och att man är 
värdelös.  

Inre röst  
 
Röst som 
skriker att 
man inte 
duger 

Anorektiska 
rösten 

Tvångsmässiga 
behov styrt av 
sjukdomen  
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER  
 
Forskning ska utifrån Helsingforsdeklarationen (2018) utgå från kriterier som värnar och 
skyddar forsknings deltagarnas identitet, sekretess och rättigheter. Inom forskning finns det 
krav på att insamling av data inte ska utsätta de personer som berörs av någon fysisk eller 
psykisk skada. Deltagarnas värdighet, hälsa och välbefinnande skall främjas (ibid). Enligt Ali 
& Skärsäter (2017) är riktlinjerna kring forskning genom internet otydliga och oklara vad det 
gäller forskningsetiska aspekter. Internetforskningen utvecklas snabbt och det blir därför svårt 
att uppdatera lagar och föreskrifter. Hur man etiskt ska hantera information som kommer från 
internet finns det en livlig diskussion om. En del forskare menar att man inte behöver något 
informerat samtycke för forskningsändamål då offentlig kommunikation är valda att 
publiceras i syfte att läsas, och att deltagarna på så vis bör vara medvetna om att deras 
erfarenheter kan komma att användas i forskningssyfte.  
 (Colin, 2005; Ali och Skärsäter, 2017). Dock menar de flesta forskare på att det är etiskt 
försvarbart att använda sig av andras information från nätet så länge deltagarnas identitet 
skyddas (Persson, 2010; Ali & Skärsäter, 2017).  
Det finns fyra centrala begrepp som ska tas i beaktning vid forskning vilket är inte skada-
principen, autonomiprincipen, rättviseprincipen och nyttoprincipen (Kristensson, 2017).	  
 (Kristensson, 2017). Inte skada-principen innebär att lagar och föreskrifter om 
konfidentialitet, anonymitet, sekretess och datahantering skall följas, vilket är ett begrepp som 
författarna har tagit hänsyn till. Ett till utvalt begrepp är nyttoprincipen, vilket går ut på att 
man noga överväger de besvär och eventuella skador som kan uppkomma, samt att det ska 
finnas en motivation och övervägande till studien (Kristensson, 2017). Författarna har 
övervägt huruvida de skulle anonymisera kvinnorna. För att visa respekt och för att inte 
inskränka på de utvalda individernas identitet valde de slutligen att avidentifiera kvinnorna så 
att dess identitet skyddas.  
 
Förförståelse  
	  
Ekebergh (2015) skriver att all utveckling av förståelse börjar i den förförståelse som man 
redan bär på, medvetet eller omedvetet. Ens förståelseutveckling och lärandeprocess grundar 
sig i sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Det är dock viktigt att man breddar sina 
kunskaper och har ett öppet sinne inför nya förståelser. Eftersom författarna till denna studie 
har tidigare erfarenheter och kunskaper om sjukdomen så har de diskuterat med varandra och 
sin handledare om sin förförståelse, detta för att försöka vidga sina perspektiv på sjukdomen. 
Genom att vara medveten om sin förförståelse och sätta den åt sidan bidrog det till en mindre 
risk att analysen påverkades.  
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RESULTAT 
 
I analysen fick författarna fram två kategorier: Emotionellt lidande styrd av sjukdomen och 
tvångsmässigt beteende styrt av sjukdomen. Kategorierna delades upp i underkategorier, se 
tabell (tabell 2).  
 
Tabell 2. Presentation av huvud- och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Emotionellt lidande styrt av sjukdomen.  
 

Rädsla och ångest 
Självkänsla och kroppsuppfattning 
Ensamhet och isolering 
Ohälsosamma kroppsideal  

Tvångsmässigt beteende styrt av sjukdomen  
 

Kontrollbehov 
Anorektiska rösten 

 

Emotionellt lidande styrt av sjukdomen  
Rädsla och ångest 
Samtliga informanter upplevde både rädsla och ångest, speciellt i förhållande till mat, sin vikt 
och kropp. En stark ångest upplevdes speciellt i de situationer där mat var inblandad och där 
de var tvungna att äta med andra. Att vara mätt framkallade enligt några känslor av att känna 
sig stor, fet och äcklig och detta ledde till en rädsla av att gå upp i vikt och en anledning till 
att de undersökte sina kroppar och sin vikt dagligen. Vissa upplevde också att det var extremt 
jobbigt att titta sig själv i spegeln då det bidrog till en stark känsla av ångest.  
 
Kvinnorna upplevde också att de ständigt tänkte på sin vikt, mat och utseende, vilket 
framkallade starka känslor av ångest. För att fly från ångesten och för att må bättre beskriver 
kvinnorna att de använde restriktioner av matintag. Att minska sitt kaloriintag, träna 
överdrivet mycket och att följa sina mål kunde bidra till att dem kände sig mer nöjda med sig 
själv och hade en ökad självkänsla och minskad avsky till sin egen kropp. Trots detta tyckte 
de flesta att det ändå inte räckte till och blev aldrig nöjda med sig själv och sin kropp. Maten 
blev en typ av belöning eller bestraffning, där mat skulle förtjänas att intas, men bara om man 
hade tränat tillräckligt mycket. Vissa av kvinnorna tog till och med till sig laxeringsmedel 
eller kräktes upp maten igen för att minska sin rädsla över att gå upp i vikt.  

 
“Psykiskt är det ännu mycket tungt. Mindre riktigt mörka tankar, men ångesten gör 
sig påmind ofta. Då jag är stilla, då jag ska äta, då jag äter, då jag har ätit, då jag 
står i kassan och köper mat men även socialt. Jag får alltid känslan av att alla stirrar 
för att jag är stor. " (Blogg 2, 2018)  
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För vissa kvinnor blev ångesten så stark och överväldigande att de utvecklade 
självskadebeteende. Några av dem berättar om hur de ett flertal tillfällen har haft tankar på att 
begå självmord då tanken på att slippa leva ett liv fyllt med ångest och rädsla var lockande. 
En av informanterna hade till och med försökt ta sitt liv ett antal gånger innan hon fick hjälp 
genom att läggas in på en psykiatrisk klinik och fick tvångsvårdas enligt LPT (Lagen om 
psykiatrisk tvångsvård). 

“Mitt liv har präglats av ångest. Inte bara ångest som att jag mår dåligt över någonting 
eller att man har ångest inför ett prov. Min ångest är som att den sitter långt inuti mig. 
Det gör så jäkla ont i mig att ha den här ångesten. Det går knappt att förklara, det är 
det här som är det svåra med psykisk ohälsa för bara de som upplevt det kan förstå lite 
av vad jag menar” (Blogg 3, 2019). 

Informanterna fick också ångest av hur de har plågat sig själv både fysiskt och psykiskt. En 
informant berättar att hon hade grov ångest över de fysiska symtom hon fick till följd av 
sjukdomen såsom frusenhet, yrsel, svimningar och framförallt över att menstruationen 
upphörde. Hon berättar också att hon på grund av att menstruationen upphörde fick en stor 
rädsla över att hon i framtiden kanske inte kan få barn, och att detta gav henne ännu mer 
ångest och självhat.   

“Jag har hatat varenda människa som har snackat om mens. Jag har hatat varenda 
människa som klagat på mensvärk. Var glad att du fungerar som du ska förtusan?! Och 
jag har inte kunnat glädjas med någon som har blivit gravid. Istället har jag börjat 
stortjuta inombords.” (Blogg 9, 2017). 

 
Låg självkänsla och kroppsuppfattning 
Informanterna uttryckte ett stort missnöje över sina kroppar och hade en längtan efter en 
attraktiv och smalare kropp. Kvinnorna upplevde sin kropp som fet, äcklig och ful och hade 
starka känslor av avsky till sig själv och sin kropp. De beskrev också att de hade en avsky till 
matintag och känslan av att känna sig mätt och svullen efter en måltid.  

 
“Sekunden efter att maten åkt ner genom halsen ner till magen och ångesten kommer. 
Det är då jag känner mig hemsk, vidrig, tjock, ful, äcklig, otillräcklig och allt annat 
dåligt man kan komma på.” (Blogg 4, 2019).  

  
En av informanterna upplevde till en början att sjukdomen stärkte hennes självkänsla genom 
att hon kunde kontrollera sin kropp genom maten och träningen, och när resultaten började 
synas kom det även många positiva komplimanger över hennes viktnedgång. Trots detta blev 
hon aldrig nöjd och tankarna kring mat, utseende och träning fortsatte.  

  
“Jag dög inte ens när jag gick ner i vikt, trots att alla tidigare hade gett mig en massa 
komplimanger. När inte ens det var något positivt längre började jag känna mig 
misslyckad, jag kände mig inte fin och hur jag en såg ut så var det aldrig tillräckligt 
bra.” (Blogg 3, 2019). 

  
Upplevelsen av att känna sig fet återkommer vid upprepade tillfällen. Trots viktnedgång från 
hård träning och minskat matintag upplevde informanterna fortfarande att “allt på kroppen 
var fett” och att de inte var “tillräckligt smala”. Det är denna tjockkänslan som driver 
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anorektiker till att svälta sig själva, och problemet blir att den inte upphör, utan blir oftast bara 
starkare ju mindre någon väger. Såhär beskriver en av informanterna det: 
  

“Det hjälpte inte ett piss att gå ner en massa kilo i vikt. För jag tyckte att jag var precis 
lika tjock, ful och äcklig när jag vägde sisådär 20 kilo mindre. Skillnaden vart att jag 
tappade all energi och vart mer död än levande. Det som kräver en förändring är 
sällan kroppen, utan sättet man ser på sig själv.” (Blogg 4, 2018). 

 
Ensamhet och isolering 
Kvinnorna kände sig oerhört ensamma i sin sjukdom och upplevdes som ett stort lidande. 
Skuldkänslor, skam och kontroll över maten är några bidragande faktorer till att kvinnorna 
drog sig undan sociala sammanhang och isolerade sig allt mer. Vardagliga sociala aktiviteter 
såsom att gå och fika, gå på bio och att gå på restaurang förvandlades till ett 
mardrömsscenario som de helst ville undvika att hamna i. En till bidragande faktor till att 
kvinnorna isolerade sig var ångesten. Ångesten var för några så stark att de slutade umgås 
med sina vänner på grund av rädsla av att hamna i situationer där de inte skulle kunna hantera 
sina känslor. De drog sig också undan för att undvika konflikter, då familjen och vännerna 
oftast reagerade med bekymmer när de märkte att kvinnorna hade ett avvikande beteende 
kring träning och kost. Några kvinnor upplevde att vännernas och familjens bekymmer och 
tillsägelser skapade ångest och en stark oro. Det förekom också att kvinnorna tyckte att familj 
och vänner var överbeskyddande och saknade förståelse. Konflikter och vissa handlingar 
bidrog också till isolering och ensamhet. 
 

"Det är ensamheten som påverkade mig mest. Inte hungern eller ångesten. Inte 
ens rädslan för att bli fet. Det är ensamheten som är den verkliga mördaren. Ju 
längre du är sjuk, desto sämre blir det”. (Blogg 1, 2016 )  

 
Isoleringen och ensamhetskänslan kunde också handla om att de inte längre hade någon 
energi till att umgås med människor i sin omgivning, även en rädsla att tappa kontrollen över 
sin mat, att de var oroliga för vad andra skulle tycka och tänka framkom. Vissa av kvinnorna 
valde att prioritera träning framför allt annat, vilket i sin tur ledde till att de drog sig undan 
och tillbringade mindre tid med sina vänner och familj. En av informanterna beskrev det 
såhär: 

“Jag isolerade mig från både vänner och familj för att jag var rädd att de skulle 
förstöra mina planer för vad jag skulle äta och träna för dagen. Det var många gånger 
jag skolkade från skolan för att jag istället skulle träna.”(Blogg 7, 2016). 

 
Ohälsosamma kroppsideal 
Kvinnorna upplevde att idealen som existerar i dagens samhälle var en stor bidragande faktor 
till deras insjuknande i anorexia nervosa. Skönhetsidealen påverkade dem att tänka mer på 
kost och träning. Många kände ett behov av att jämföra sig med andra, vilket bidrog till att 
sjukdomen fick större utrymme i deras liv.  
 

“Jag tror att samhällets ideal är den största bidragande faktorn till att 
ätstörningsproblematiken expanderar. Kraven på hur man ska se ut, vad man ska äta 
och hur man ska träna är oändliga.”- (Blogg 1, 2016) 

 
Majoriteten upplevde framförallt att sociala medier hade haft en utlösande effekt till att de 
utvecklade ett missnöje för kroppen. Kvinnorna ansåg att det som publiceras i sociala medier 
är ett samhällsproblem och att det är en anledning till varför allt fler drabbas av en ätstörning.  
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Dagligen syns det bilder från olika företag på modeller med smala ben och en platt mage. 
Även i appar som exempelvis Instagram publiceras det kontinuerligt kroppsfoton och 
träningsbilder av influensers med liknande kroppsform. Informanterna ansåg att detta leder 
till ett dåligt självförtroende, ökad kroppsfixering och utveckling av restriktiva beteenden.   

 
“Vi triggas dagligen med modeller smala som stickor, lår som tandpetare, 
influensers, bantningsprogram på tv, bikinimodeller som har den perfekta kroppen, 
den perfekta magen och de perfekta benen och dessutom inte en enda leverfläck på 
hela kroppen-hej photoshop till hela kroppen. Vi sätter upp inspirationsbilder på 
väggarna, har en massa bilder på mobilen av "drömkroppen" som egentligen inte 
finns. Visst, vi kan träna och vi kan gå på diet men vi kan aldrig uppnå det resultat vi 
vill ha och dessutom känna oss nöjda och älska oss själva.” - (Blogg 4, 2019) 

 
 
Tvångsmässigt beteende styrt av sjukdomen  
Kontrollbehov 
Samtliga informanter uppgav att de hade ett kontrollbehov som påverkade deras liv. Hur 
kontrollbehovet uppkom var dock olika. Vissa menade på att de alltid haft ett kontrollbehov 
och att det är kopplat till dess personlighetsdrag, andra trodde att kontrollbehovet hade 
uppkommit då de hade förlorat kontrollen över annat i deras liv som orsakat dem stort 
lidande, exempelvis familjeseparationer, uppbrott med både kompisar och pojkvän, stress och 
höga prestationskrav i skolan etc. Kontrollbehovet som utvecklades kunde visa sig på olika 
sätt, men mest handlade det om att kontrollera maten, träningen och den egna kroppen.  
 

“Det kändes så lätt att ta ut sorgen på att äta mindre, eller att träna tills du nästan 
svimmar. Att ha koll på varenda jävla kalori. Att tvinga dig själv till skuldkänslor för en 
jävla glass. Att 100 kalorier kan förstöra så himla mycket. Jag vet ju fan inte ens vad en 
kalori är, och låter den ändå styra så jävla mycket. Jag kände att jag äntligen kunde 
kontrollera något i mitt liv, vikten.” (Blogg 2, 2018). 

 
I sjukdomen kretsar allt enbart kring mat, träning och kalorier. Ingenting annat i livet får 
längre en betydelsefull mening. Dock utvecklades det snabbt till ett tvångsmässigt beteende.  
Majoriteten av informanterna nämnde att man utvecklar en rädsla för att tappa kontrollen och 
äta mer än “vad man borde göra”. En kvinna nämnde att istället blev hon tvungen att äta 
mindre än föregående dag, bara för att bevisa för sig själv att man fortfarande hade kontroll 
över matintaget.  
 

“Det dåliga samvetet man får så fort man har tillgodosett ett minimum av det 
kroppsliga behovet gör att man blir rädd: rädd för att förlora kontrollen, rädd för att 
äta mer än föregående dag, eftersom det visar på att man fortfarande har kontroll, att 
man är kapabel till förändringar” (Blogg 4, 2018). 

 
Istället för en trygghet blev kontrollen ett lidande. När kontrollen togs ifrån en, var detta en 
extremt jobbig utmaning. Exempelvis så kunde de inte tillåta någon annan laga mat åt en de 
inte var närvarande. Att inte vara på plats vid tillagningen eller se vad och hur mycket mat 
som lades på tallriken utlöste panik och ångest. En av kvinnorna nämnde att det beteendet är 
ett typiskt exempel på att sjukdomen har tagit över ens liv. I resan för tillfrisknande så 
upplevde majoriteten att det var en svår uppgift att släppa på kontrollen.  
 

“Jag hade en extrem kontroll över maten. Om mamma fick för sig att hon skulle göra 
frukost till mig så var jag tvungen att kuta upp till köket. Jag var tvungen att se hur 
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mycket mat som las på. Jag hade även ett kontrollbehov över att se vad hon handlade 
för mat.” (Blogg 9, 2018).  

 
Att ha kontroll kunde bidra till att kvinnorna kände sig starka och speciella när de uppnådde 
sina mål. En kvinna nämner att hon kände sig extra stark till följd av alla stresshormoner som 
kroppen producerade vilket gjorde att hon kunde pressa sig själv till att springa flera mil i 
veckan. När hon lyckades att uppnå sina mål blev hon stolt över hennes prestationer.  
 

“Jag ville ju från en början något annat, jag ville bli smal för min egen skull, inte för 
andra. Att kunna ha 100% koll i det jag gör. Jag har alltid lyckats med det jag velat 
göra. Anorexin gjorde mig speciell. Vem är jag nu utan min anorexi?” (Blogg 6, 2015) 
 

Kvinnorna beskrev att sjukdomsprocessen var ett känslomässigt berg och dalbana, där de 
dagligen pendlade mellan känslor av välbefinnande och lidande. Till en början skapade 
kontrollen välbefinnande, rutiner och trygghet. Vissa av kvinnorna mådde därför bra i början 
av sjukdomsperioden när resultaten av deras hårda träning och strikta kost började synas. 
Detta bidrog till att de ville sätta upp högre mål i syfte att prestera ännu mer. Målsättningarna 
och självkontrollen kunde även synas i andra sammanhang såsom i skolan, fritidsaktiviteter 
bland kompisar etc. Kvinnorna strävade efter att nå full kontroll över sina kroppar och vara 
bäst i de flesta sammanhang. Avundsjuka och jämförelse var två känslor som förekom hos 
kvinnorna. En av kvinnorna menade på att hennes kompiskrets hade bidragit till att de 
triggade varandra, vilket stärkte hennes självkontroll och målmedvetenhet ytterligare. Det 
blev en “tävling” om vem som tränade mest och åt minst. När kvinnorna uppnådde sina mål 
ökade deras välbefinnande, vilket gjorde att de mådde bra. I alla fall för stunden. 
 
 
Anorektiska rösten 
Från analysen uppgav samtliga informanterna att anorexin tog över deras kropp och styrde 
över dem. De beskrev sjukdomen som en demon, ett monster, en inre röst och en djävul som 
kontrollerade dem och styrde över deras tankar, handlingar och liv. Såhär beskrev en av 
informanterna: 

 
“Du är djävulen själv när du sitter där på min axel, skrikandes på mig. Du älskar att 
göra mig illa och du ser inget hellre än våta, beniga kinder. Du är slug och falsk och 
önskar inget annat än att ta ett liv och krossa det i tusen bitar. Du har tagit ifrån mig 
allt. Mitt liv och min livsglädje. Du kontrollerar allt jag gör och får mig bara att må 
sämre. När jag blivit mindre och mindre har du växt dig större och större” (Blogg 6, 
2016). 

 
Några av kvinnorna beskriver att den anorektiska rösten fick dem att känna sig som två 
identiteter. Trots att dem var medvetna om att de borde äta mer och bryta sitt skadliga 
beteende tog den sjuka delen över och det var rösterna i deras huvud som dominerade. Rösten 
bestämde vad dem skulle göra och gemensamt för alla kvinnorna var att de upplevde en 
tvångsmässig relation och en stark rädsla för den inre rösten. De kände en ständig kamp 
mellan dessa två sidor.  
 

“Det kändes lite som att jag hade två personligheter. En frisk sida och en sjuk sida. 
Den friska sidan visste att det inte var hälsosamt att äta så lite och träna så mycket, 
medan den sjuka sidan aldrig blev nöjd. Man kunde alltid träna mer, alltid äta mindre. 
Det var ständigt ett världskrig mellan den sjuka och den friska och det gick aldrig att få 
de båda nöjda.” - (Blogg 7, 2016) 
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Trots att rösten mest förknippades med lidande hos dessa kvinnor, kunde den i vissa 
situationer bidra till en form av trygghet. Några informanter beskrev rösten som en vän som 
kom in deras liv när de var som mest utsatta. Rösten fick dem att tänka på andra saker och 
prioritera bort det som hade en negativ inverkan i deras liv. Det kunde exempelvis vara 
relationsproblem. Kvinnorna nämnde även att rösten blev en vän som fanns där i svåra 
situationer, eftersom allt fler började isolera sig från familj och vänner.  

 
“Rösten var som min nya livscoach och det fanns ingen anledning till att inte lyssna 
på den.” (Blogg 7, 2016)  
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna till studien har valt en kvalitativ metod vilket innebär att man fokuserar på 
tolkning av texter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Upplevelsen av anorexia nervosa kan 
variera från person till person och författarna valde därför att analysera data enligt Lundman 
& Hällgren- Graneheim (2012) kvalitativa innehållsanaly. Denna metod ansågs var mest 
lämplig för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan kvinnors upplevelser. Genom 
metoden arbetar man nära det ursprungliga materialet och primärkällan. Det kan bidra till att 
resultatet blir mer trovärdigt.  
  
Något som också kan öka trovärdigheten i studien är citat (Skärsäter & Ali, 2012). Med 
trovärdighet menas att läsaren skall bli övertygad om att resultatet är giltigt. Studiens giltighet 
kan stärkas genom att jämföra resultatet med tidigare forskning (ibid). Ett annat sätt att öka 
trovärdigheten är om utomstående kritiskt granskar uppsatsen (Wallengren & Henricson, 
2012). Författarna har både läst tidigare forskningsstudier och låtit personer i sin närhet som 
har erfarenheter kring sjukdomen fått granska studien och gett dess synpunkter.  
  
7.1.1 Datainsamling  
Författarna valde att använda sig självbiografiska bloggar som underlag i studien därför att 
det ansågs vara ett roligt arbetssätt. Utvalda bloggarna är baserade på kvinnornas egna 
livsvärld och beskriver individens subjektiva verklighet om hur de uppfattar lidande och 
välbefinnande och blir därmed viktiga för att svara på studiens syfte.  
 
Det finns enligt författarna både nackdelar och fördelar med bloggar som källa. Lundman och 
Hällgren Granheim (2008) förklarar att en nackdel med att använda bloggar som 
datainsamling istället för exempelvis intervjuer är att nyanser i språket försvinner. Det kan 
exempelvis vara kroppsspråk och betoningar. Vid en intervjustudie finns även möjligheten att 
ställa fördjupande frågor (ibid). Anledningen till att författarna valde bort att genomföra en 
intervjustudie var att man upplevde en osäkerhet kring intervjutekniken. Vetenskapliga 
artiklar som metodval uteslöt också då författarna strävade efter att få fram ett nytt resultat 
och ville inte analysera enbart tidigare forskares resultat.  
 
En till nackdel med bloggar som Segesten (2006) tar upp är att det krävs extra noggranna 
granskningar av informationen för att sortera bort irrelevant material från det som har kvalitet. 
Problemet med bloggar blir att det är svårt att hitta de riktiga guldkornen i mängden, då det 
finns ett oändligt utbud av bloggar på webben. Segesten (2006) menar också på att sökverktyg 
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på nätet är styrda av sponsring och reklam, vilket innebär att det är svårt att veta om det man 
sökt på är genuina matchningar eller är köpta för att presenteras. Det kan med andra ord ha 
funnits bloggar utöver de som används som kan ha varit en bra källa att använda. Att vara 
extra källkritisk mot webben är viktigt då det inte finns någon tryckfrihetslagstiftning som 
reglerar vad som är accepterat att skrivas, det finns inte heller någon ansvarig utgivare, ett 
förlag eller granskare. Med andra ord kan vem som helst lägga ut information som inte 
kontrollerar i samma utsträckning som andra medier (ibid). Författarna har med åtanke om 
detta granskat bloggarna utifrån de källkritiska kriterierna där vi utgått från Skolverkets 
(2019) guide där de beskriver hur man går tillväga för att göra en källkritisk bedömning som 
en hjälp för att avgöra om källan anses vara trovärdig.  
 
Trots att det finns svagheter med att använda självbiografiska bloggar som metodval finns det 
även styrkor. Fördelarna är att man närmar sig skribentens känslor och tankar på ett enkelt 
sätt. Inläggen styrs av dess känslor och händelser i dess vardag, vilket i vissa situationer kan 
vara förstärkta. Om informationen är korrekt eller ej går inte att försäkra sig om, dock anser 
författarna att detta kan öka trovärdigheten då livet i viss mån är som en “berg och dalbana”. 
Detta visar på att varje person är en unik individ med olika känslor som styr. Författarna anser 
att bloggar kan öka trovärdigheten då de är baserade på individens tolkning av omvärlden. 
Enligt Dahlborg och lyckhage (2012) kan livsberättelser på ett detaljerat sätt beskriva rikligt 
en individs livsvärld, med skäl till detta så kan livsvärldsberättelse vara intressant att studera i 
vetenskapligt syfte.   
 
 
7.1.2 Urval  
Studiens urvalsmetod resulterade i nio självbiografiska bloggar skrivna av unga kvinnor. 
Bloggarna som valdes ut var skrivna på svenska för att undvika missförstånd eller 
tolkningar.  Ett av inklusionskriterierna var att kvinnorna som skrev på bloggarna hade 
antingen blivit friskförklarad eller varit sjuka i anorexia nervosa under en längre tid. Detta 
skulle kunna påverka resultatet på grund av att upplevelsen av sjukdomen kan förändras över 
tid och beroende på vart i sjukdomsprocessen som man befinner sig i. De kvinnor som blivit 
friskförklarad har kommit längre i sin bearbetningsprocess och har kunnat hantera sina tankar 
och känslor under en längre tid än de kvinnorna som fortfarande befinner sig i sjukdomen. 
Med tanke på detta kan upplevelsen av anorexia nervosa skilja sig mellan kvinnorna beroende 
på vart i sjukdomsprocessen de befinner sig i.  
 
Fördelen med att inrikta sig på unga kvinnor är att författarna fick fram många väsentliga 
träffar, då statistik visar att tonårsflickor och unga kvinnor är dem som oftast drabbas. Det kan 
dock vara en nackdel att enbart fokusera på unga kvinnor. Män drabbas också av sjukdomen. 
Problem som kan uppstå med urvalet i kvalitativ metod är att man begränsar sig enbart till ett 
visst antal informanter eller grupp. Detta kan påverka överförbarheten. Överförbarhet handlar 
om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer (polit & 
Beck 2006; Lundman & Hällgren- Graneheim 2012). Att enbart fokusera på unga kvinnor i 
denna typ av studie gör att det inte sprids lika mycket forskning kring män eller kvinnor i 
andra åldrar. Resultatet i denna studie påverkar på så vis överförbarheten då man inte kan 
överföra det på män eller kvinnor i andra åldrar än 13-25, upplevelsen skiljer sig nämligen 
beroende på vilket kön man tillhör och hur gammal man är. Att fokusera enbart på unga 
kvinnor kan ge ökad möjlighet till en djupare förståelse av hur de upplever sin sjukdom. Om 
män också hade ingått i studien hade det möjligtvis kunnat ge bredare förståelse för hur 
individer med anorexia nervosa upplever sin sjukdom 
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7.1.3 Analys  
Enligt Lundman & Hällgren- Graneheim (2012) är det viktigt att beskriva analysarbetet 
noggrant för att förstärka resultatets tillförlitlighet. Det innebär att man ska bekräfta sina 
ställningstaganden under hela forskningsprocessen. I föreliggande studie har båda författarna 
läst samtliga texter och valda bloggar för att undvika att göra feltolkningar av texten. Därefter 
reflekterade författarna tillsammans kring texterna och hur de skulle kategoriseras, vilket kan 
minska att texterna påverkas av författarnas egna förståelse och tolkning. Det finns enligt 
Ekebergh (2015) en risk med att gå igenom material av andra individers upplevelse då vi har 
en förförståelse som vi redan bär på, medvetet eller omedvetet. Att sätta sin förförståelse åt 
sidan är inte enkelt, och när ett material ska tolkas så görs det hjälp av sin tidigare 
förförståelse som grund. Genom att ha ett öppet sinne för nya perspektiv och en reflekterande 
hållning kan man dock utmana sin förförståelse till att se en situation i en större helhet (ibid). 
Vilket i sin tur kan påverka resultatets trovärdighet.  
  
Under analysarbetet plockades olika meningsbärande enheter ut där många upplevelser kom 
fram. Därefter bildades huvud- och underkategorier utifrån de meningsenheter som kodats. På 
grund av att det fanns mycket material på de självbiografiska bloggarna valde författarna att 
göra en gränsdragning av de inlägg som fanns. Detta gjordes då vissa inlägg inte hade hög 
relevans i förhållandet till syftet. Det kunde exempelvis vara inlägg som handlade om vad de 
åt om dagarna, kläder och andra nöjen. Utöver gränsdragningen kunde författarnas 
analysprocess underlättas då majoriteten av kvinnorna hade kategoriserat deras inlägg i 
rubriker, där anorexia nervosa var en sådan rubrik. På så vis kunde författarna på ett effektivt 
sätt komma till de inlägg som hade en koppling till sjukdomen anorexia nervosa.  
 
 
Forskningsetiska aspekter 
De valda informanterna har förblivit anonyma eftersom författarna inte har varit i kontakt 
med dem och meddelat om deras medverkan i studien. Informanternas namn eller blogg har 
inte heller publicerats eftersom detta anses vara oetiskt. Ali & Skärsäter (2017) skriver att de 
etiska riktlinjerna bör respekteras och det är av betydande vikt att skydda informanternas 
identitet om man ej har fått något samtycke. Dock kan detta påverka studiens trovärdighet då 
det inte finns någon källa som man kan gå tillbaka till och källkritiskt granska. 
Trovärdigheten kan även påverkas på liknande sätt om en intervjustudie hade valts som metod 
då deltagarna med tanke på de etiska principerna görs anonyma. Resultatets trovärdighet 
styrks genom citat som visar vilket material som används i analysen, samt visar på den 
personliga kopplingen till inläggen från bloggarna.  
 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visar framförallt att kvinnorna hade ett stort kontrollbehov samt styrdes av 
en anorektiskt röst som begränsade dem i deras livsvärld. Trots att många upplevelser är 
kopplat till emotionellt lidande fanns det även “ljusglimtar” i kvinnornas vardag där de kunde 
uppleva en trygghet i sin livsvärld. Kommande text består av några utvalda delar av resultatet 
där dessa tillsammans med tidigare forskning kommer att lyftas fram i en diskussion.  
 
Ensamhet och isolering 
Enligt Arman (2015) kan hela livet vändas upp och ner och förändras vid sjukdom, vilket kan 
kompliceras ytterligare av en svår och komplicerad livssituation (ibid). Individer med 
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anorexia nervosa kan uppleva livslidande i de förändringar som sker i samband med 
sjukdomen. I föreliggande studie upplevde kvinnorna att konsekvenserna av sjukdomen ledde 
till att de kände sig oerhört ensamma. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att känslan av 
ensamhet kan vara djup och stark. Ensamhet står också i relation till identitet och självkänsla, 
som påverkas av gemenskapen med andra. Identitet och självkänsla behöver och får näring av 
sammanhanget med någon, några eller något (ibid). Denna beskrivning av ensamhet stämmer 
tydligt in på kvinnorna med anorexia nervosa, då både självkänsla, identitet och ensamhet är 
begrepp som har stor betydelse i relationen till sjukdomen anorexia nervosa. Skuldkänslor, 
skam och kontroll över maten var några bidragande faktorer till att kvinnorna drog sig undan 
från sociala sammanhang och isolerade sig allt mer. I en studie gjord av Hempel et al., (2018) 
skriver dem att ensamhetskänslan kan påverkas av individens förändrade personlighet och 
ätstörningsbeteenden. För att minska lidandet som social isolering och ensamhet för med sig 
är det viktigt att individen känner sig delaktig, förstådd och sedd. Detta i kan öka det psykiska 
välbefinnandet (ibid). Kvinnorna i denna studien beskriver att ensamhetskänslan uppkom av 
olika anledningar. Konsekvenserna av sjukdomen bidrog till att det blev svårt att leva ett 
normalt socialt liv. Känslorna kunde likt Hempel et al., (2018) studie uppkomma på grund av 
den förändrade personligheten. När symtom och matvanorna blev så störda och oregelbundna 
påverkade det umgänget med familj och vänner. Detta bidrog till social isolering och 
ensamhetskänslor, mycket på grund av rädslan över att förlora kontrollen kring mat och 
träning. I en studie gjord av Treasure et al., (2011) framkommer det att isolering och 
ensamhet är en oerhört negativ konsekvens av sjukdomen som påverkar individerna oerhört 
mycket. Kontakten med familjen och vänner kan minska på grund av att individerna har 
anorexia nervosa tar avstånd, vilket kan påverka relationerna i negativ bemärkelse. Det här 
bekräftas även i föreliggande studie då många av kvinnorna isolerade sig för att undvika de 
påfrestande konflikterna. En skillnad som ses från Treasure et al (2011) och i Hempel (2018) 
studie jämfört med föreliggande studie är att vissa av kvinnorna isolerade sig då de upplevde 
minskat intresse av saker som tidigare hade haft betydelse i deras liv. Tankarna kring mat och 
träning upptog i princip all deras tid vilket gjorde att de prioriterade bort andra viktiga saker.  
 
 
Anorektiska rösten 
Ett fenomen som förekom hos många av informanterna och som orsakade ett stort lidande var 
den anorektiska rösten. Begreppet uttrycktes på olika sätt av kvinnorna. Det var allt från 
anorektiska rösten, den onda diktatorn, djävulen på axeln etc. Pugh & Waller (2016) skriver i 
sin studie att det är okänt om hur och varför rösten i huvudet uppkommer i samband med 
sjukdomen. En teori som nämns är att rösten fungerar som en försvarsmekanism för att inte 
hamna i situationer som framkallar ångest och rädsla. Den anorektiska rösten i Pugh & 
Wallers studie beskrivs som en ond inre röst som kontrollerade kvinnornas liv.  
Dessa likheter i resultatet kan hittas i föreliggande studies resultat. Iytterligare studie gjord av 
Tierney & Foxs (2010) hade den anorektiska rösten en central del i kvinnornas liv. För många 
som drabbats av anorexia kommer rösten in tidigt i sjukdomsperioden, framförallt som en 
distraktion från andra smärtsamma känslor och problem. Rösten upplevdes av deltagarna som 
dominerande, ond och kontrollerade. Deltagarnas liv kretsade kring träning, kost och 
viktnedgång. (ibid). Enligt Arman (2015) är sjukdomslidande ett lidande som människan 
upplever i förhållande till sin sjukdom, ohälsa eller behandling. Det kan även höra samman 
med symtom eller andra obehag. Den anorektiska rösten skapade ett lidande för kvinnorna 
som påverkade deras livsvärld då det enligt Dahlberg och Segesten (2010) är i livsvärlden 
som lidandet och välbefinnandet utspelar sig. Likheter mellan dessa studier är att deltagarna 
upplevde att rösten var kontrollerande och styrde över deras tankar. En skillnad som varken 
förekom i Tierney & Fox eller Pugh & Wallers studie är att vissa av deltagarna i denna studie 
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upplevde att den anorektiska rösten fick dem att känna sig som två identiteter. Det fanns även 
vissa situationer där rösten kunde bidra till en form av trygghet då den i vissa situationer fick 
dem att tänka på annat som orsakade ett lidande. Det kunde exempelvis vara 
relationsproblem. På så vis kunde den anorektiska rösten bidra till en trygghet för kvinnorna.  
 
 
Kroppsuppfattning  
I föreliggande studie visade det sig att kvinnor med anorexia nervosa lider av dålig 
självkänsla och en förvrängd kroppsuppfattning. Problem med kroppsuppfattningen yttrade 
sig på många olika sätt. Känslor av att känna sig fet, överviktig och stor förekom hos alla 
deltagare. Några upplevde dessutom att de kände sig äckliga och misslyckade. Framförallt 
upplevdes dessa känslor i samband med intag av mat. Linardon et al., (2018) förklarar i sin 
studie att missnöjet över sin kropp grundar sig i en kroppsstorleksförvrängning där individer 
med anorexia nervosa överskattar sin kroppsstorlek. En annan vanlig attityd som är kopplad 
till detta är känslan av att känna sig fet. Denna känsla tenderar att likställas med att vara “fet”. 
Dessa obehagliga upplevelser kopplas ihop med negativa känslor och tankar (ibid). Arman 
(2015) beskriver att livslidande hör samman med människans syn på sin egna 
självuppfattning. Livslidande har även en koppling till hur människan upplever sin egen 
värdighet men även till att prestera och leva upp till sin roll (ibid). Beskrivningen kan kopplas 
ihop till kvinnornas negativa kroppsuppfattning och de nedlåtande tankarna som de har om 
sina kroppar. Ångesten över kroppens utseende och vikt blev för dem ett livslidande.  
 
Trots att kvinnorna rasade i vikt i samband med träning och ett begränsat matintag så 
upplevde de sig inte nöjda. Enligt en studie av Haliburn (2018) så är det en del i 
sjukdomsbilden att anorektikern aldrig känner sig nöjd trots viktnedgången. Den drabbade 
strävar ständigt efter en ohälsosam perfektionism som omedvetet skapar lidande (ibid). 
Kvinnorna i studien upplevde att smalhet och att prestera högt gav dem välbefinnande 
eftersom till en början fick majoriteten komplimanger för sin viktnedgång.  
 
Likheter som förekom jämfört mot Haliburns (2018) och denna studies resultat är att 
perfektionism är en egenskap som varit en del av personligheten hos kvinnor som insjuknat i 
anorexia nervosa. Dahlenburg et al., (2019) förklarar i sin studie att högpresterande sedan 
barndomen är en stor riskfaktor och orsak till varför individen drabbas av en ätstörning (ibid). 
Skillnader som framgick jämfört mot Haliburns (2018) och denna studie är att anhöriga hade 
haft en påverkan till den drabbades insjuknande vilket kvinnorna i föreliggande studie ej har 
nämnt. I en studie av Jacobs et al., (2009) beskriver unga kvinnorna att deras mammor 
sannolikt hade påverkat deras insjuknande i anorexia nervosa. Mammorna beskrevs vara 
perfektionister som ofta uttryckt missnöje över sina kroppar. Kvinnorna upplevde att 
mammornas beteende hade triggat dem till att själva utveckla kroppsmissnöje för sina egna 
kroppar. 
 
 
Låg självkänsla 
Låg självkänsla är enligt en studie gjord av Kästner et al., (2018) vanligt förekommande hos 
patienter med anorexia nervosa. Låg självkänsla innebär att individen har attityder, åsikter och 
värderingar av sig själv, där man framförallt upplever ett missnöje över sig själv (ibid). Enligt 
Gharderi & Parling (2007) formas bilden av oss själva i samspel med andra människor. Det är 
självkänslan som värderar och bedömer vår självbild antingen positivt eller negativt. Personer 
med låg självkänsla har en tendens att fokusera på de negativa delarna av deras självbild 
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(ibid). I föreliggande studie upplevde kvinnorna att de hade en låg självkänsla, vissa upplevde 
samtidigt att de hade höga prestationskrav. Enligt Gharderi & Parling (2007) kan denna 
kombinationen göra individerna väldigt sårbara. De skriver även att det är vanligt till en 
början att individerna främst ser de positiva konsekvenserna av att gå ner i vikt vilket gör att 
de känner sig nöjda, starka och i kontroll med sin kropp. Deras uppmärksamhet läggs ofta på 
deras vikt och figur, vilket gör att självbilden även blir mer beroende av detta (ibid). Dessa 
upplevelser framkommer även från kvinnorna i föreliggande studie. Många upplevde i början 
av sjukdomsprocessen ett välbefinnande i att gå ner i vikt vilket påverkade deras självkänsla 
positivt. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) är personens självkänsla nära kopplat till 
begreppet trygghet. För att kunna uppnå välbefinnande i det lidande som man genomgår med 
sjukdomen behöver man känna någon grundläggande trygghet och sammanhang. Dahlberg 
och Segesten (2010) menar också på att det är viktigt att både kunna se sin ohälsa och 
samtidigt se det som innebär hälsa och välbefinnande i sin sjukdom.  
 
Förslag till forskning 
Anorexia nervosa är en sjukdom där det måste forskas mer kring. Exempelvis anser 
författarna att det behövs mer forskning kring grunden till en förvrängd kroppsuppfattning, 
samt orsakerna till att sjukdomen utvecklas. Det behövs även kunskap kring bemötande och 
hur omgivningen ska hantera den svåra situationen. Genom mer forskning och kunskap om 
sjukdomen kan man hjälpa vårdpersonal att vidta tidiga åtgärder, samt identifiera 
riskpatienter. Det kan även bidra till en hjälp för patienter att inse hur farlig sjukdomen är, 
samt ett stöd för omgivningen att förhindra en långvarig sjukdomsprocess.  
 
I studien så förekom det flitigt hos informanterna att sociala medier var en väsentlig orsak till 
deras insjuknande i anorexia nervosa. Dessvärre så finns det relativt lite forskning kring 
förbindelsen mellan sjukdomen och sociala mediers roll. Därför borde det forskas mer kring 
det. Sjuksköterskor bör ha kunskap om hur det kvinnliga idealet framstår i sociala medier 
eftersom de har en viktig roll i att identifiera unga kvinnor som riskerar att insjukna.  
 
Denna studie har utgått ifrån unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 
Författarna anser därmed att det är även aktuellt att studera mäns upplevelser av att leva med 
sjukdomen. Vidare studier kring män kan bidra till mer förståelse samt behandlingsalternativ.  
 
SLUTSATS 
Anorexia nervosa är en mycket komplex sjukdom som yttrar sig på olika sätt. Det som 
framkommer tydligast i studien är att sjukdomen påverkade kvinnornas välbefinnande, 
lidande och livsvärld oerhört mycket. Kvinnornas lidande var kopplat till många olika känslor 
såsom ångest, rädsla, ensamhet, isolering, kontrollbehov, låg självkänsla etc. Trots att 
upplevelsen av sin sjukdom är unik så fann författarna många likheter mellan informanterna. 
En slutsats som kan dras från resultatet är att kvinnorna isolerade sig på grund av sin 
sjukdom. Rädslan och ångesten över att hamna i sociala situationer där man inte hade kontroll 
bidrog till ett stort lidande och att de drog sig undan. Författarna tror också det kan vara en 
anledning till att kvinnorna blev mottagliga för den anorektiska rösten, då den utöver ångest 
också kan bidra till en trygghet och att de inte kände sig lika ensamma. 
I resultatet presenteras många viktiga upplevelser som kan vara en hjälp för sjuksköterskor, 
men även omgivningen att få en ökad förståelse kring sjukdomen. Studien kan bidra till att 
sprida kunskap och på så vis förbättra vårdarbetet. Efter en ökad kunskap om ämnet anser 
författarna att det är viktigt att tidigt upptäcka ätstörningsbeteende och att agera snabbt 
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därefter, innan ätstörningen har hunnit bli en del av individens identitet. Sjukdomen påverkar 
individerna olika och man måste därför anpassa varje patientmöte utifrån den unika 
individens behov. Sjuksköterskan måste identifiera vad lidande och välbefinnande betyder för 
den specifika individen genom att vårdandet utgår ifrån patientens livsvärld. 
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Sökmotor Datum Sökord Antal lästa 
rubriker 

Antal utvalda 
bloggar 

Google 2019-04-
01 

Att leva med Anorexia 
nervosa + blogg 

18 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google 2019-04-
01 

Blogg 
 om anorexia 

6 3 
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Bilaga 2-Blogsammanfattning  
Titel Ålder Diagnos/ 

debutår 
 

Aktiv 
senast 

Sammanfattning 

Blogg 
1 

23 år År 2012 Mars 
2016 

Ung kvinna som skriver om livet med anorexia nervosa. Hon 
skriver mycket om sina upplevelser av sjukdomen, hur man kan 
hantera sina tankar kring mat och träning.   

Blogg 
2 

20 år År 2015 Juni 
2018 

20 årig tjej som varit sjuk i ett par år. Skriver om sitt kontrollbehov 
och tankar kring mat. Har även skrivit ett flertal inlägg om sina 
kroppsliga förändringar i samband med sjukdomen.  

Blogg 
3 

19 år År 2014 April 
2019 

Tillfrisknad 19 åring. Förklarar hur hennes prestationsångest tog 
över hennes liv. Har även skrivit ett flertal inlägg om sitt 
tvångsbeteende gällande träning och mat. Beskriver även hur 
familjen påverkades av hennes sjukdom. Har även en YouTube-
kanal där hon har publicerat ett flertal videor och berättat om 
sjukdomstiden.  

Blogg 
4 

25 år År 2015 Maj 
2019 

Ung kvinna i Skåne som skrivit ett flertal inlägg om rösten i 
huvudet som styr sjukdomen, samt om sin kamp för att bli frisk. 
Har även gjort många inlägg från tiden då hon var inlagd på en 
ätstörningsklinik.  

Blogg 
5 

17 år År 2017 April 
2019 

17 åring som brinner för träning, löpning och orientering. Skriver 
mycket om sitt tillfrisknande och konsekvenserna som förekommer 
när man är sjuk i anorexia nervosa.  

Blogg 
6 

21 år År 2015  Oktober 
2016 

Gick ifrån att vara aktiv i orientering till att insjukna i anorexia 
nervosa. Skrivit ett flertal inlägg om processen för att bli frisk samt 
hur livet ser ut när man väl har tillfrisknat.  

Blogg 
7 

25 år År 2011 April 
2019 

Ung kvinna som skriver sin livsberättelse om att leva med 
sjukdomen. Hon nämner teorier för varför hon insjuknade samt ger 
tips för dem som är anhöriga.  

Blogg 
8 

24 år  År 2010  April 
2019 

24 årig tjej som beskriver sina tankar och känslor till de kroppsliga 
förändringarna som förekom i samband med sjukdomen. Har 
skrivit ett flertal inlägg om att leva med psykisk ohälsa.   

Blogg 
9 

18 år  År 2017 Maj 
2019 

Ung tjej från Göteborg som beskriver anledningen till sitt 
insjuknande, tiden som inlagd på behandlingshem och hur hon gick 
tillväga för att bli frisk. Förklarar även hur familj blev påverkad 
under sjukdomstiden. Har också en YouTube-kanal.  
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